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תיאור כללי תיאור כללי 

למזרן משאבת אוויר מתקדמת הכוללתלמזרן משאבת אוויר מתקדמת הכוללת
חיישנים לוויסות לחצים אוטומטי, קביעתחיישנים לוויסות לחצים אוטומטי, קביעת

משקל, קביעת מחזורי עבודה ומצביםמשקל, קביעת מחזורי עבודה ומצבים
סטטיים שונים.סטטיים שונים.

טכנולוגית  Alternating ניפוח כל תא שניטכנולוגית  Alternating ניפוח כל תא שני
לסירוגין.  המזרן מתאים לשימוש במשקליםלסירוגין.  המזרן מתאים לשימוש במשקלים

30-180 ק"ג. מצבי הפעלה: דינאמי- המזרן30-180 ק"ג. מצבי הפעלה: דינאמי- המזרן
מעביר לחצים בתאי האוויר וכך נוצרת הקלהמעביר לחצים בתאי האוויר וכך נוצרת הקלה

באזורים רגישים. סטטי- במצב מתן טיפולבאזורים רגישים. סטטי- במצב מתן טיפול
למטופל או צורך שהמזרן לא יבצע וויסותלמטופל או צורך שהמזרן לא יבצע וויסות

לחצים. במצב ניוד מטופל משאיר את המזרןלחצים. במצב ניוד מטופל משאיר את המזרן
מנופח בין 20-24 שעות ישיבה- במצב שלמנופח בין 20-24 שעות ישיבה- במצב של

CPR הרמת משענת המיטה. למזרן ידיתCPR הרמת משענת המיטה. למזרן ידית
לשחרור מהיר של האוויר מהמזרן במקרהלשחרור מהיר של האוויר מהמזרן במקרה

חירום. לוח בקרה דיגיטלי הכולל מנגנוןחירום. לוח בקרה דיגיטלי הכולל מנגנון
התראות ויזואליות וקוליות, נעילת לוחהתראות ויזואליות וקוליות, נעילת לוח

מקשים אוטומטית וזיכרון נתונים אחרוניםמקשים אוטומטית וזיכרון נתונים אחרונים
במצב נפילת מתח החשמל. כיסוי מזרן עשויבמצב נפילת מתח החשמל. כיסוי מזרן עשוי

מחומרים נעימים ואטומים לנוזלים יחד עםמחומרים נעימים ואטומים לנוזלים יחד עם
עמידות לחומרי ניקוי וחיטוי.עמידות לחומרי ניקוי וחיטוי.

מאפיינים מאפיינים 

  מזרנים דינמיים נחשבים למזרנים הטובים  מזרנים דינמיים נחשבים למזרנים הטובים
ביותר למניעת ולריפוי פצעי לחץ. המזרןביותר למניעת ולריפוי פצעי לחץ. המזרן

מפותח בטכנולוגיה מתקדמת אשר גורמתמפותח בטכנולוגיה מתקדמת אשר גורמת
לשינוי תנוחת המשתמש בפרקי זמן קצריםלשינוי תנוחת המשתמש בפרקי זמן קצרים
ומתוזמנים ובכך נמנע לחץ לפרק זמן ארוךומתוזמנים ובכך נמנע לחץ לפרק זמן ארוך

על אזור מסוים בגוף. מאפייני המזרן: מערכתעל אזור מסוים בגוף. מאפייני המזרן: מערכת
מזרן אוויר המזרימה אוויר במחזורי זמןמזרן אוויר המזרימה אוויר במחזורי זמן

קבועים . שניתנים לבחירה בפרקי זמן של כלקבועים . שניתנים לבחירה בפרקי זמן של כל
9/12/25/6 דקות. פיזור משקל הגוף על 9/12/25/618 דקות. פיזור משקל הגוף על 18
שרוולים מלאים אוויר. בנוסף לשרוולי האוויר,שרוולים מלאים אוויר. בנוסף לשרוולי האוויר,
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שכבת ספוג, זאת כדי למנוע מצב שבעתשכבת ספוג, זאת כדי למנוע מצב שבעת
תקלה המטופל ימצא את עצמו על בסיסתקלה המטופל ימצא את עצמו על בסיס

המיטה. חולים הנוטים להישאר זמן רבהמיטה. חולים הנוטים להישאר זמן רב
באותה תנוחה בשל חוסר יכולת לזוז. חוסרבאותה תנוחה בשל חוסר יכולת לזוז. חוסר

התזוזה מקשה על אספקת חמצן לאיברהתזוזה מקשה על אספקת חמצן לאיבר
הרדום, כתוצאה מלחץ ממושך על רקמותהרדום, כתוצאה מלחץ ממושך על רקמות

הגוף בהם העצם סמוכה לעור, עלול להיווצרהגוף בהם העצם סמוכה לעור, עלול להיווצר
אצלם פצעי לחץ. גורמים נוספים התורמיםאצלם פצעי לחץ. גורמים נוספים התורמים
להיווצרות פצע לחץ הם הפרעות בתחושה,להיווצרות פצע לחץ הם הפרעות בתחושה,

סוכרת, מצב תזונתי ירוד, זיהום משני, בצקת,סוכרת, מצב תזונתי ירוד, זיהום משני, בצקת,
לחות וחוסר אוורור של הרקמה.  אמצעילחות וחוסר אוורור של הרקמה.  אמצעי

למניעת פצעי לחץ הוא בעזרת חפציםלמניעת פצעי לחץ הוא בעזרת חפצים
שמטרתם להקל על העור את משקל הגוף.שמטרתם להקל על העור את משקל הגוף.

מזרני אוויר דינמיים לשכיבה הם מוצריםמזרני אוויר דינמיים לשכיבה הם מוצרים
מומלצים ונוחים במיוחד.  המזרן הדינמימומלצים ונוחים במיוחד.  המזרן הדינמי

מיועד לטיפול בפצעי לחץ ויכול לסייע רבותמיועד לטיפול בפצעי לחץ ויכול לסייע רבות
בטיפול. מזרנים אלו לרוב מחוברים אלבטיפול. מזרנים אלו לרוב מחוברים אל

משאבת אוויר. השימוש באוויר מפחית בצורהמשאבת אוויר. השימוש באוויר מפחית בצורה
משמעותית את הלחץ על הגוף ולכן עוזרמשמעותית את הלחץ על הגוף ולכן עוזר
להחלמת הפצע ולמניעת התפתחות שללהחלמת הפצע ולמניעת התפתחות של

פצעי לחץ נוספים.פצעי לחץ נוספים.
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