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Klinische toepassingen/categorie 
decubitus 

Zeer 
hoog
risico

7 grote gekartelde schuim en 
luchtcellen voor ondersteuning van 
de torso, onderrug, dijen en benen.

3 kleine gekartelde schuim en 
luchtcellen om de bovenrug en 

schouders te ondersteunen. Vaste hoofdzone van 
alleen schuim.

Speciale inkepingen in de 
U-kern verlichten de druk op 
de hielen bij het profileren 
van het bed.

Een unieke lage druk hielzone met 
alleen lucht laat de hielen ‘zweven’ 

waardoor de druk op dit zeer 
kwetsbare gebied vermindert.

Door de hoge kwaliteit CME-
schuim gevat in de luchtcellen 

is het matras in staat 
wisselende drukverlichting in 

aangedreven modus te leveren.

Eenvoudig leeg laten 
lopen met CPR-label.

Afhankelijk van de klinische beoordeling 
kan de wisselfunctie gebruikt worden 
met lage of hoge druk.

De Dartex™ vochtdoorlatende, uittrekbare 
hoes heeft op hoge frequentie gelaste 
naden en een beschermende flap voor de 
rits die voldoet aan de striktste eisen op 
het gebied van infectiecontrole.

In niet-aangedreven modus optimaliseert de klinisch 
bewezen luchtverplaatsingstechnologie continue de 
drukverdeling in reactie op het lichaamsgewicht en de 
beweging van de patiënt. 
Bij gebruik in aangedreven/dynamische modus levert de 
Mercury Advance SMARTcare drukverlichting door 
middel van een reeks verbonden wisselende schuim en 
luchtcellen. Niet gehinderd door een bovenlaag van schuim 
op het matras, zorgt de unieke ‘schuim in luchtcel’-
constructie voor effectieve drukverlichtingstherapie.

Een verandering in zorgverlening

Mercury Advance SMARTcare is een innovatieve oplossing ter voorkoming en behandeling 
van decubitus. Het biedt effectieve duale therapie met een enkel matras door het combineren 
van geavanceerde, klinisch bewezen technologieën,die eerder alleen beschikbaar waren in 
afzonderlijke hybride oppervlakken.
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Alle componenten zijn uitwisselbaar en vervangbaar waardoor 
de levensduur gemaximaliseerd wordt en een kosteneffectieve 
oplossing voor drukzorgmanagment geboden wordt.

Compatibiliteit met infectiecontrole/hypochlorietoplossing
De matrashoes/regeleenheid moet worden afgenomen met een juist 
verdunde natriumhypochlorietoplossing en warm water.
Gebruik een hypochlorietoplossing verdund tot 1.000 deeltjes 
per miljoen beschikbaar chloor. Gebruik voor zware bevuiling een 
hypochlorietoplossing verdund tot 10.000 deeltjes per miljoen 
beschikbaar chloor. Goed afspoelen na het schoonmaken.

EFFECTIEVE DRUKVERLICHTINGSTHERAPIE
EFFECTIEVERE, CONTINU 

GEOPTIMALISEERDE DRUKVERDELING
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Technische specificaties
Productcode MAT1610079
Risicocategorie Zeer hoog risico
Gewichtslimiet Geen minimum gewichtslimiet. Product is 

beoordeeld op een capaciteit van 254 kg
Garantie 2 jaar
Afmetingen Standaard afmeting (lengte) 198 cm x (breedte)  

88 cm x (hoogte) 15 cm
Productgewicht 13,3 kg matras/1,7 kg voedingseenheid
Cyclusduur 10 minuten
Werkingsmodus Elektronisch
Voltage 220V – 240V / 50HZ
Stroomverbruik 10W
Classificatie IIa
Kleur Blauw

M E R C U R Y  AD V A N C E  SM A R T C A R E

Een verandering in zorgverlening
Het is klinisch bewezen dat Mercury Advance SMARTcare helpt bij het voorkomen en behandelen van decubitus. Mercury 
Advance SMARTcare representeert een verandering in zorgverlening, door het aantal stappen en de tijd te verminderen die er 
mee gemoeid is om patiënten op het juiste matras te krijgen: het is een betere kosteneffectieve methode en maakt het beste 
gebruik van middelen. Mercury Advance SMARTcare kan eenvoudig opgeschaald worden van de statische naar de dynamische 
modus en weer terug indien klinisch vereist, zonder vertragingen, bijkomende administratie of transporteisen voor de 
patiëntoverdracht.

Mercury Advance SMARTcare combineert de meest innovatieve en klinisch bewezen 
technologieën voor drukzorg in een enkel matras.

•  CME-schuim en luchtcellen met strenge 
specificaties

•  Geavanceerde luchtverplaatsingstechnologie 
optimaliseert continu de drukverdeling in reactie 
op het gewicht en beweging van de patiënt

•  De unieke hielzone met ‘alleen lucht’ verlicht 
effectief de druk op dit kwetsbare gebied

•  Sluit eenvoudigweg de voedingseenheid aan voor 
de wisselfunctie

•  Unieke ‘schuim in luchtcel’-constructie voor 
effectievere therapie

•  10 minuten, 2-in-1 wisselcyclus
•  Keuze uit lage of hoge instelling




