
A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

STATIC AIR HZ /  EVAQ

Static Air HZ 
Static Air HZ EVAQ
Static Air HZ är en ersättningsmadrass som kombinerar fördelarna med en effektiv luftalternerande  
teknologi och det bästa av modernt skum, för att skapa en ny standard genom innovativ trycksårs- 
prevention och behandling. Static Air HZ består av flertalet zoner med olika sorters celler av luft och skum. 
Detta systemet anpassar sig  efter brukarens vikt och läge, för att ständigt skapa en optimal tryckavlastning.  
 
Static Air HZ har ett elastiskt rött överdrag med droppkant. Den kan även levereras med ett blått evakuering-
överdrag, då kallad Static Air HZ EVAQ. 
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Tekniska specifikationer

Sårkategori 3

Brukarvikt 0-254 kg

Mått Bredd: 80/90/105/120 cm
Längd: 200/210 cm
Höjd 15 cm

Produktvikt Ca. 10 kg (vid 90 cm)

Brandhärdighet SS8760001

Färg Static Air HZ: Röd
Stativ Air HZ EVAQ: Blå

Garanti 5 år

En ny generation tryckavlastande madrasser 
utvecklade tillsammans med the Welsh Wound 
Innovation Centre i Storbritannien. 

Static Air HZ är en ersättningsmadrass som  
kombinerar fördelarna med en effektiv luft-  
alternerande teknologi och det bästa av modernt 
skum för att skapa en ny standard genom  
innovativ trycksårsprevention och behandling. 
En ny och unik ”luftburen” intelligent hälzon med 
specialdesignad u-form, reducerar effektivt  
trycket mot det extra utsatta hälpartiet. 

Static Air HZ har en hög komfort och pumplös 
konstruktion vilket gör den optimal för sjukvården 
och den palliativa vården, samtidigt som de  
kliniska fördelarna och den enkla användningen 
gör den användbar för akutmottagningar. 

Genom att förena luft och skum med luftceller i 
den unika lågtryckszonen för hälarna, möjliggör 
det patenterade ventilsystemet Reactive Airflow 
System (RAS™) justeringar utifrån patientens 
kroppsvikt och rörelser. 

Vid mätningar har Static Air HZ uppvisat upp till 
20% lägre tryck än en madrass av högdensitets- 
skum och har en maxvikt för brukare på 254 kg. 
Samtliga komponenter är standardiserade och 
utbytbara, vilket maximerar produktens livslängd, 
minskar användningen av dynamiska madrass-
er och erbjuder en kostnadseffektiv lösning vid 
trycksårsbehandling. 
 
Dartex™-överdragen i multi-stretch-material an-
das och har HF-svetsade sömmar och droppkant 
vid blixtlåset, vilket uppfyller de strikta reglerna för 
infektionskontroll. 
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