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Dyna-Form� Static Air HZ – Een nieuwe generatie statische 
ondersteuningsoppervlakken, ontwikkeld in samenwerking met het Welsh 
Wound Innovation Centre.

Dyna-Form Static Air HZ is een vervangend matrassysteem dat de voordelen 
van een effectieve luchtverplaatsingstechnologie combineert met het beste 
moderne schuim voor een nieuwe standaard van innovatieve preventie en 
management van decubitus. Een nieuwe, unieke intelligente hielzone en 
speciaal ontworpen U-kern zorgen voor effectieve verlichting van de druk op 
dit kwetsbare hielgebied. Dyna-Form Static Air HZ is specifi ek ontworpen voor 
patiënten met een  zeer hoog risico op ontwikkeling van decubitus.

Het systeem biedt een uitstekende decubituspreventie in combinatie met 
een hoog comfortniveau, zonder noodzaak voor een aangedreven pomp en 
is ideaal in gemeenschappelijke omgevingen en de palliatieve zorg, terwijl 
de klinische voordelen en het gebruiksgemak dit systeem ook geschikt 
maken voor gebruik in acute zorgomgevingen. Een gepatenteerd 
kleppensysteem, met lucht en schuim en cellen met alleen lucht in de 
unieke lagedruk hielzone, stelt het reactief luchtcirculatiesysteem (RAS™) 
in staat zich aan te passen aan het lichaamsgewicht en beweging van de 
patiënt.

Dyna-Form Static Air HZ verdeelt de druk 20% beter dan een 
schuimmatras met strikte specifi caties en heeft een hoger maximum 
gewicht tot 254 kg. Alle componenten zijn uitwisselbaar en vervangbaar 
waardoor de levensduur gemaximaliseerd wordt, het gebruik van het 
dynamisch matras verminderd wordt en een kosteneffectieve oplossing 
voor drukzorgmanagment geboden wordt. De Dartex™ vochtdoorlatende, 
rekbare 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. Zeer 

hoog
risico

Technische specifi caties
Productcode MAT0510054
Risicocategorie Zeer hoog risico
Gewichtslimiet Geen minimum gewichtslimiet.

Product is beoordeeld op een capaciteit 
van 254 kg

Garantie 5 jaar
Afmetingen (Lengte) 198 cm x (breedte) 88 cm 

x (hoogte) 15 cm – verschillende 
afmetingen beschikbaar

Productgewicht 10 kg
Brandvertrager BS7177; 2008 (Crib 5-composiet)
Kleur Rood
Compatibel met 
hypochlorietoplossing

1.000 ppm verdund of 0,1% (of te 
gebruiken in overeenstemming 
met lokale richtlijnen betreffende 
infectiecontrole)

 Compatibel met infectiecontrole/hypochlorietoplossing
Matrashoes moet worden afgenomen met een juist verdunde 
hypochlorietoplossing en warm water.
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