
Invacare®  MicroAIR® MA50CE

Den beste kombinasjon av komfort og teknologi 
MicroAir MA50CE er en teknisk innovativ og klinisk effektiv madrass med mange funksjoner som gir 
meget god trykkavlastning og optimal komfort og brukervennlighet. 

MicroAIR MA50CE er en dynamisk overmadrass som har 4 intervaller for trykkveksling. Madrassen er 
beregnet for brukere med middels til høy risiko for å utvikle trykksår.
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Dynamisk/vekslende trykk 

MicroAir MA50CE består av 16 
vekslende luftfylte celler som 
tilsammen sikrer en komfortabel 
liggeflate for brukeren. Cellene er 
produsert i polyuteran-behandlet 
nylon av høy kvalitet. Trykkvekslingen 
kan stilles med enten 5, 10, 15 eller 
20 min. intervaller. Avlastningen 
foregår ut fra prinsippet «én opp og 
én ned». Trekket er produsert uten 
bruk av bromin- eller halogenstoffer, 
og er luftgjennomtrengelig. 
Inkontinenstrekket har glidelås for 
å enkelt kunne tas av i forbindelse 
med rengjøring.

MicroAIR MA50CE-pumpen  

Pumpen til MicroAIR MA50CE 
har knapper for å stille inn trykk, 
vekslingsintervaller, og til å gi 
maksimalt trykk i forbindelse med stell 
av brukeren og ved transport. Pumpen 
har flere sikkerhetsfunksjoner: 
audio og visuell alarm ved lavt 
trykk eller strømmbrudd, samt 
en panellåsefunksjon som hindrer 
utilsiktede endringer av innstillingene. 
Trykket stilles inn i overensstemmelse 
med pasientens vekt. I statisk 
funksjon forblir MicroAIR MA50CE 
luftfylt, og i dynamisk funksjon 
veksler dette for hver 2. celle. 

Egenskaper og fordeler

Manuell «sitte opp» funksjon 
Når «sitte opp» funksjonen 
aktiveres, tilføres automatisk 
25 % mer luft for å forhindre 
at brukeren «sitter igjennom 
madrassen» når hjertebrettet 
heves. 

Kabelhåndteringssystem 
Kabelhåndteringssystemet 
gjør at nettkabelen kan legges 
langs siden på madrassen for 
å øke sikkerheten til pasient 
og personale. 

Valg mellom 4 tidsintervaller
Pumpen kan stilles inn i fire 
tidsintervaller (5, 10, 15 og 
20 min.) for å øke pasientens 
komfort, og for å sikre optimal 
trykkavlastning. Det er mulig 
å velge mellom dynamisk og 
statisk funksjon, sistnevnte for 
en begrenset periode. 

HLR (CPR) 
HRL-funksjonen er plassert i 
fotenden av madrassen. I nød-
situasjoner kan luften tømmes 
fra madrassens bryst- og 
mageregion på 15 sekunder. 
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Egenskaper og fordeler

Individuelt utskiftbare celler 
Trykkavlastning skjer ved at cellerne veksler utfra et «opp-og-
ned» mønster, som bidrar til at blodomløpet opprettholdes. 
Hver celle kan enkelt og raskt byttes. Cellene er produsert i 
materiale av meget høy kvalitet for sikker drift.

Transportfunksjon
MicroAir MA50CE-pumpen har en magnetventil som holder 
luften i madrassen i forbindelse med strømbrudd. Dette 
sikrer at pasienten ikke «sitter igjennom» madrassen så lenge 
luftslangen er tilkoblet pumpen. Pumpens batteri-back-up 
lagrer pumpens innstillinger inntil strømmen kommer tilbake. 
Dette bidrar til å optimere sikkerheten for både pasient og 
pleiepersonale. 

Fri for bromin- og halogenstoff
Det nye dartex-trekket som er produsert i fireveis strekkbart 
polyuteranmateriale (reduserer skyv - og friksjonskrefter) 
inneholder ingen bromin- eller halogenstoffer. Den nye 
teknologien bidrar til at materialet har lengre holdbarhet. Trekket 
er luftgjennomtrengelig, og kan fjernes helt og vaskes ved 95 °C.

Festestropper 
Elastiske festestropper i hode - og benenden sikrer at 
madrassen ikke forskyver seg på skummadrassen. For 
ytterligere sikkerhet kan man anvende to sikkerhetsstropper. 
Disse kan også brukes til å pakke sammen madrassen i 
forbindelse med transport. 
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Tekniske data

Blå

Farge

I overensstemmelse med fortsatt videreutvikling av våre produkter, forbeholder 
vi oss retten til å endre produktdesign uten forvarsel. Alle rettigheter forbeholdes. 
Innholdet i denne publikasjonen må ikke, i noen form, reproduseres uten samtykke 
fra Invacare. Invacares registrerte varemerke: MicroAIR

MicroAIR 
50CE 

Bredde:  
830 mm / 880 mm

Lengde:  
2000 mm

Høyde:  
130 mm

Vekt: 
Madrass: 3.5 kg 
Pumpe: 2.2 kg

kggkgkg

Maks. brukervekt: 
180 kg 

Minimum 
brukervekt: 15 kg

Vask: 95°

*  MicroAIR MA50CE pumpe og toppmadrass har latexfrie komponenter. 

Madrassen er produsert i henhold til:
■ Europeisk standard:  BS EN 597-1 Cig
■  Europeisk standard:  BS EN 597-2 Match
■  EN 60601-1
■  IEC 60601-1-2

Art. nr. Overmadrass dynamisk Madrassmål cm Materiale Produktbeskrivelse
1552408 MicroAIR MA50 83x200x13 PU behandlet nylon/

polyuretan
Overmadrass, dynamisk med 
pumpe

1552394 MicroAIR MA50 88x200x13 PU behandlet nylon/
polyuretan

Overmadrass, dynamisk med 
pumpe
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