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Dyna-Form Static Air HZ – En ny generation av statisk stödyta, som 
utvecklats tillsammans med Welsh Wound Innovation Centre.

Dyna-Form Static Air HZ är ett madrassersättningssystem som 
kombinerar fördelarna av effektiv luftomfördelningsteknologi med den 
utmärkt modernt skum, för att tillhandahålla en ny standard av innovativt 
förebyggande och hantering av trycksår. En ny och unik Intelligent hälzon 
med “endast luft” och speciellt utformad U-kärna avlastar tryck effektivt 
från det extra känsliga hälområdet. Dyna-Form Static Air HZ är speciellt 
utformad för patienter som anses ha en “Väldigt Hög Risk” att utveckla 
trycksår.

Med förbättrad patientstandard genom de höga nivåerna av komfort 
som erbjuds, samt att pumpen inte måste vara påslagen, är systemet 
perfekt i kollektiva och palliativa vårdmiljöer, dessutom gör de 
kliniska fördelarna och enkel användning att den även är lämplig på 
akutavdelningar. Inkorporerar luft och skum och luftceller i det unika 
lågtryckets hälzon, ett patenterat ventilsystem möjliggör Reactive 
Airflow System (RAS™) teknologi, som justeras till patientens 
kroppsvikt och rörelser.

Dyna-Form Static Air HZ tryckkartläggning är 20 % bättre än 
en strikt specificerad skummadrass och har en högre maximal 
viktkapacitet, som är upp till 40 stone / 254 kg. Alla komponenter 
är utbytbara, maximerar produktlivslängden, reducerar dynamisk 
madrassanvändning, samt erbjuder en väldigt kostnadseffektiv lösning 
för tryckvårdshantering. Det yttre Dartex™ ångpermeabla, stretchiga 
tygöverdraget inkorporerar hög frekvens svetsade sömmar och djupa 
blixtlåsknäppningsskydd som följer de hårdaste policyerna gällande 
infektionskontroll. Väldigt 
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Tekniska specifikationer
Produktkod MAT/AIRHZ/198/88/15
Riskkategori Väldigt Hög Risk
Viktgräns Ingen minsta viktgräns.  

Produkt utvärderad för en kapacitet  
på 40 stone / 254 kg

Garanti 5 år
Dimensioner Längd) 198cm x (bredd) 88cm x (höjd) 

15cm – Olika storlekar finns tillgängliga 
på begäran

Produktvikt 10 kg
Flamsäkerhet BS7177; 2008  

(Crib 5 sammansättning)
Färg Röd
Kompatibel med 
hypokloritlösning

1 000 ppm utspädd eller 0,1 % (eller 
för att användas tillsammans med 
lokala riktlinjer för vårdhygien)

 Kompatibel för Infektionkontroll / hypokloritlösning
Madrassöverdraget ska rengöras med hypokloritlösning och 
varmt vatten, som är adekvat utspädd.
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