
Sentry1200 er det kom-
plette madrassystem, der 
forebygger tryksår for alle 
risikogrupper. Det profes-
sionelle system fjerner helt 
risikoen for tryksår og frem-
ragende resultater på alle-
rede opståede tryksår kan 
dokumenteres. 

Madrassystemet placeres i 
en standard hospitalsseng 
og kan kombineres med 
sengens øvrige funktioner. 
Sentry1200 kan håndtere 
patienter op til 375 kg og 
leveres i bredder helt op 
til 180 cm.
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Sentry1200 - madrassen, der tilpasser sig patienten
Men sine 20 individuelle dynamiske lameller, tilpasser 
Sentry1200 madrassen sig patienten - helt lydløst! 

Individuel indstilling efter patientbehov
Systemet er helt enkelt i anvendelse. Patientens vægt 
angives på madrassystemets styreenhed og resten sker 
automatisk via computerstyringen.

Styreenheden betjenes ved ganske få knapper. Den er 
yderst billig i drift, helt lydløs og vejer ganske få kilo. En-
heden kan placeres flere steder på sengen eller direkte 
på gulvet.

Styreenheden kan som supplement styre 
Sentech Chair. Sentech Chair kan benyttes 
i hvilken som helst stol. Slangerne fra ma-
drassen fjernes og stolens slanger tilsluttes. 
Et enkelt tryk er nok til, at styreenhedne 
klarer resten. Stolen er dynamisk på 
samme måde som madrassen. 

Patenteret overfladestruktur
Som led i optimering af patientkomforten og som 
et yderligere tiltag i forebyggelsen af tryksår, er det 
vigtigt at pateientenholdes tør. 

Det patenterede Coverlet, der i sin struktur minder om 
Gore-Tex, er i stand til at transportere kondens væk fra 
underlaget. Overtrækket giver mulighed for gennem-
trængning af kondens samtidig med, at det er 
vandtæt. 

Reducering af tryk
Sentry1200 reducerer trykket på det enkelte punkt. På 
billedet nedenfor ses forskellen i tryk ved en liggende 
person:

  TheraTurn	 Konkurrende	 Alm.	

	 	 	 madras	 skummadras

Leje og køb
HospiTech giver dig mulighed for at vælge mellem leje 
eller køb. 

Begge ordninger kan inde-
holde en serviceaftale som 
omfatter levering, opstilling, 
afhentning, rengøring, ud-
dannelse og hotline.

Kontakt os for en uforpliten-
de samtale eller demo af 
vores hjælpemidler. 
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