
Bariatric

Het Bariatric systeem is een matrasvervangend 
alternerend micro low air loss high care systeem 
met de mogelijkheid voor statische drukverdeling. 
Het Bariatric systeem is door zijn afmeting van 
100cm breed geschikt voor cliënten met obesitas 
en/of cliënten met een verbreed bed en/of cliënten 
met andere lichamelijke problematiek waarvoor een 
breder matrasvervangend luchtwisseldruk systeem 
dient te worden ingezet. 

Het Bariatric systeem is ontwikkeld om de best 
mogelijke cliëntenzorg te bieden op het gebied van 
decubituspreventie, wondgenezing en pijnreductie 
bij cliënten met obesitas. 

Het Bariatric systeem is CE gecertificeerd.
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Bariatric

Alternerende Micro Low Air Loss Therapie

Voordelen

• De dampdoorlatende hoes voorkomt 
schimmelvorming en bacteriegroei en 
vermindert schuif- en frictiekrachten.

• Onderhoudsvrije luchtcellen zorgen voor 
een optimale drukontlasting, het opvangen 
van schuifkrachten en bevordering van 
de circulatie. Dit resulteert in uitstekende 
behandelingsresultaten.

• Traploos instelbaar. 

• Micro Low Air Loss zorgt voor de meest 
optimale drukverdeling en comfort.

• Keuze uit alternerende therapie of statische 
drukverdeling. 

• Lage druk alarm.

• Eenvoudige, snelle CPR ontluchting.

• Maximale gebruikersgewicht 295 kg.
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Afmetingen matras:

Lengte:  200 cm
Breedte:  100 cm
Hoogte:  25 cm

Specificaties hoes:

• Bijzonder hoog comfort.
• Hypoallergeen en huidvriendelijk. 
• De waterdampdoorlatende hoes is vloeistof-,  

vlek- en geurbestendig, antibacterieel en  
schimmelwerend.

• Waterdicht, waterkolom 1,5 meter. 
• Soepel en eenvoudig aan te brengen om het 

matras.
• Verschillende typen hoes mogelijk.
• Eenvoudig te reinigen; te wassen op 60 graden 

en te drogen in een droogtrommel.

Motorunit:

• Traploos instelbaar. 
• Alternerende cyclus van 10 minuten.
• Keuze voor alterneren of statische drukverdeling. 
• Een geïntegreerd ophangsysteem voor bevestiging 

aan het bed.
• Eenvoudige, snelle CPR ontluchting bij reanimatie. 

Afmetingen motor unit:

Breedte:  28,4 cm
Lengte:  14,2 cm
Hoogte:  9 cm
Gewicht:  1,9 kg
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Productkenmerken en specificaties

Alternerende Micro Low Air Loss Therapie
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