
Domus Auto - Overmadrass

Allsidig, dynamisk overmadrass
Domus Auto er en fleksibel trykkavlastende luftmadrass som kan brukes både som overmadrass og helmadrass og 
bl.a. gir mulighet for å avlaste trykket ved hælene med innstilling av O-trykk.

Eiendommer

Domus Auto overmadrassen består av 17 individuelle luftceller, 
hver 13 cm høy. Alle celler kan byttes ut individuelt.

Tilpasset trykk
Madrassen justerer automatisk trykket i madrassen etter 
brukerens vekt, og pumpen går i en syklus med et tidsintervall på 
10 min., som vekselvis øker og avlaster trykket. Pumpen kan også 
stille inn trykket til å være statisk og det er mulig å stille inn 
sittefunksjonen.

Hælfunksjon
De nederste 5 cellene på madrassen kan kobles fra slangesystemet, 
slik at det dannes O-trykk under hælene. Det er 
tilbakeslagsventiler i slangesystemet, så det er ikke nødvendig å 
bruke plugger, ledninger eller annet for å koble fra cellene. 
Madrassen har HLR-funksjon..

Autofirm funksjon
Autofirm funksjonengjør madrassen helt fast ved f.eks
omsorg og forflytninger. Autofirm bytter automatisk
fra etter 30 min. Ved lavt trykk, strømbrudd eller behov for service 
utløses alarm. 

Ventilerende og strekkbart trekk
Trekket er tøyelig og ventilerende. Den festes med glidelås på alle 
4 sider av madrassen. Alle sømmer i trekket er sveiset for å sikre 
optimal hygiene.

Brukes som helmadrass
Dersom Domus Auto Toppmadrass brukes som helmadrass, skal 
en overmadrass legges i den innebygde lommen i madrasstrekket.

Læs mere om Domus Auto og andre hjælpemidler på zibocare.dk
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Utfordring: For både pasienter og omsorgspersonell er endringer og forflytninger en utfordring som krever ekstra tid 
og går utover trivsel og arbeidsmiljø. En overmadrass fra Domus Auto er en del av løsningen.



HLR-funksjon
Madrassen har HLR-funksjon.

Autofirm funksjon
Autofirm slår seg av automatisk etter 30 min. 
Ved lavt trykk, strømbrudd eller behov for 
service utløses alarm.

Tilpasset trykk
Trykket i madrassen justeres automatisk 
etter brukerens vekt, og pumpen går i en 
syklus med et tidsintervall på 10 min., som 
vekselvis øker og avlaster trykket.

Toppdrevet pumpe

Terapi: Dynamisk, Statisk, Maxfirm, Setet 
blåses opp.

Stille – under 28 dB(a)

3 komfortnivåer

Lyd og visuell alarm for lavt trykk og 
strømbrudd

Elektrisitet: AC230V, 50/60 Hz, 0,07A
Syklustid: 10 min.
Mål: H: 29 cm/B: 20 cm/D: 11 cm
Pumpevekt: 2,3 kg
Rengjøring: Desinfiser med vanlige 
rengjørings- og desinfeksjonsmidler på en 
oppvridd klut.

Overmadrass

17 stk. 13 cm høye celler.

Individuelle celler som kan erstattes.

Pustende, inkontinens og brannhemmende PU-trekk som er 
strekkbart i alle retninger.

Integrert kabeloppheng.

Dekker opp til og med sårkategori 3 og forebygging av svært 
høy risiko.

Sårkategori og risikovurdering: Behandling til og med 
stadium 3 og forebygging av høy risiko.
Brukervekt: Ca. 0-200 kg
Madrassvekt: 5,6 kg
Sammensetning: 17 celler
Materiale:
Trekk: Nylon/PU, lilla
Celler: Nylon/PU, lilla
Bunnstykke: PU/nylon, mørkegrå
Rengjøring: Trekket kan vaskes på maks. 90°C.

Tekniske data

Overmadras 
80x200x13 cm

Overmadras 
85x200x13 cm

Overmadras 
90x200x13 cm

Trekk
Trekket er strekkbart og festes med glidelås 
på alle 4 sider av madrassen. Materialet er 
semipermeabelt slik at huden kan puste.

Domus Auto - Topmadras

Allsidig, dynamisk overmadrass
Domus Auto er en innovativ luftmadrass med mange spesialfunksjoner, for eksempel HLR-funksjon, som sørger 
for at madrassen raskt tømmes for luft i nødssituasjoner.




