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Huvudzon i skum

3 x små skum- och luftceller  
för att stödja den övre delen av  

ryggen och skuldrorna 

7 stora skum- och  
luftceller för stöd av torso,  

korsben, lår och ben

En unik luftburen hälzon med lågt  
tryck gör så att hälarna ’svävar’,  
vilket reducerar trycket på detta  

extra känsliga område

Det yttre Dartex™-överdraget i multi-stretch- 
material andas och har HF-svetsade sömmar 
samt djupa skyddsflikar vid blixtlåset i enlighet 
med de strikta reglerna för infektionskontroll.

Klinisk användning/trycksårskategori

CPR-flik för 
enkelt luftutsläpp

Beroende på klinisk bedömning, kan den 
alternerande funktionen användas på lågt (LO) 
eller högt (HI) tryck

En speciellt designad U-kärna  
hjälper till att minimera tryck på 
hälområdet

Med ett högkvalitativt CME-skum 
inneslutet i luftcellerna kan 
madrassen ge alternerande 
tryckavlastning i strömläge

med ansluten pump

När den används utan pump, optimerar kliniskt bevisad,  
avancerad luftförskjutningsteknologi kontinuerligt tryck- 
omfördelningen efter patientens kroppsvikt och rörelser 
(t.o.m sårkategori 3).

När den används i strömläge ger Mercury Advance 
SMARTcare® trycklättnad via en serie sammankopplade 
alternerande skum- och luftceller. Utan belastning från ett 
övre lager av skum på madrassen, garanterar den unika 
konstruktionen med ’skum i luftcell’ en effektiv tryck- 
avlastande terapi (t.o.m sårkategori 4).

Mercury Advance SMARTcare® är en innovativ lösning för att förebygga och behandla trycksår.  
Den ger effektiv dubbelterapi i en enda produkt genom att kombinera avancerade, kliniskt bevisade 
teknologier som tidigare endast fanns tillgängliga i olika produkter.

En ny strategi för att förebygga/behandla trycksår
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Mercury Advance SMARTcare® är kliniskt bevisad att stödja förebyggandet och behandlingen av trycksår. Den representerar ett  
nytt synsätt inom trycksårsmanagement, som uppnås genom att minska antalet steg och den tid det tar för att se till att patienter  
får rätt produkt. Mercury Advance SMARTcare® är också en mer kostnadseffektiv lösning, vilket främjar att resurser används på 
bästa sätt. Mercury Advance SMARTcare® kan enkelt stegras från statiskt till dynamiskt läge, och sedan sänkas igen när detta  
anses kliniskt lämpligt, utan fördröjning, tillhörande administration och flytt- och hanteringskrav vid patientförflyttning.

En ny strategi för att förebygga/behandla trycksår

Mercury Advance SMARTcare® kombinerar de mest innovativa och kliniskt bevisade 
tryckvårdsteknologierna i en enda produkt.

MER EFFEKTIV, KONTINUERLIGT 
OPTIMERAD TRYCKOMFÖRDELNING

• Högkvalitativ CME-skum och luftcellskonstruktion

• Avancerad luftförskjutningsteknologi optimerar
kontinuerligt tryckomfördelning som anpassas
efter patientens vikt och rörelser

• ’Luftburen’ hälzon avlastar effektivt trycket på
detta känsliga område

EFFEKTIV TRYCKAVLASTNINGSTERAPI

• Lätt att lägga till strömenhet för alternerande funktion

• Unik konstruktion med ’skum i luftcell’ för mer effektiv terapi

• 10 minuter lång, 2-i-1 alternerande cykel

• Val av LO- eller HI-inställning

Samtliga komponenter är standardiserade och utbytbara, vilket 
maximerar produktens livslängd och erbjuder en kostnadseffektiv 
lösning vid trycksårsbehandling.

Infektionskontroll/kompatibilitet med hypokloritlösning

Madrassöverdrag/kontrollenhet ska torkas av med en lämpligt utspädd 
natriumhypokloritlösning och varmvatten alternativt inom vården vanligt 
förekommande medel såsom Virkon eller Oxyfoam.

Tekniska specifikationer

Riskkategori Mycket hög risk

Viktgräns Ingen gräns för lägsta vikt. Produkten 
bedöms klara 254 kg

Garanti 2 år

Mått 80/85/90/105/120 x 200 x 15 (cm)

Produktvikt 13,3 kg madrass/1,7 kg strömenhet

Cykeltid 10 minuter

Driftsätt elektroniskt

Spänning 220 V–240 V/50 HZ

Effektförbrukning 10 W

Klassificering/MDD IIa

Färg Blå




