
P280
Hastalarınızı basınç ülserinden korumak için güvenli bir ortam sağlar

Özellikleri ve yararları
• Özellikle basınç ülserleri bulunan veya risk altında olan 

hastalarda gelişmiş önleme ve tedavi için tasarlanmıştır

• Hasta ihtiyaçları ve klinik tercihe uygun olarak alterne veya 
sürekli düşük basınç tedavileri arasında seçim imkanı

• Hasta tedavisi ve konforuna ilişkin daha fazla kontrol için 
ayarlanabilir döngü süreleri ve sertlik ayarı

• Otomatik kontrol paneli kilitleme, arıza göstergeleri ve 
10 saatlik taşıma modu dahil hasta ve sağlık çalışanı 
güvenlik özellikleri

• Üç adet basınç yeniden dağıtma bölgesi, 5° eğimli topuk 
bölgesi dahil hassas vücut alanları için ilave koruma sağlar

• Şilte değiştirmeden yaygı sistemine kolay dönüşüm 

• Hasta pozisyonlandırma ve transfer aktiviteleri sırasında 
ilave destek ve güvenlik için P-MAX ve PLUS şişirme 
seçenekleri



P280
Yaygı terapi sistemi

Teknik Spesifikasyonlar
Yaygı 
Uzunluk 200 cm 

Genişlik 90 cm 

Yükseklik 10 cm

Ağırlık 7,5 kg 

Replasman Şilte Sistemi 
Uzunluk 200 cm 

Genişlik 90 cm 

Yükseklik 17 cm

Ağırlık 14 kg

Hill-Rom'un P280 yaygı sistemi, Alterne ve Sürekli Düşük Basınç tedavisi 
modlarında ayarlanabilir bir batma ve zarflama düzeyi sağlayarak, düşük ila 
orta düzeyde riskli yetişkin hastalarda basınç ülserlerinin önlenmesine ve tedavi 
edilmesine yardımcı olur. 

Bu terapötik yaklaşım hassas dokularda kompresyonu azaltır ve klinisyenlere 
"basınç ülseri gelişme riski daha yüksek olan hastalarda sık sık manuel yeniden 
pozisyonlandırmanın mümkün olmadığı durumlarda hastalar için bir aktif destek 
yüzeyi kullanılması" önerisinin sunulduğu NPUAP/EPUAP/PPPIA Uluslararası 
Kılavuzuna uygundur¹

Kontrol Ünitesi 
Uzunluk 29 cm 

Genişlik 20 cm 

Yükseklik 12 cm 

Ağırlık 2,2 kg 

Güvenli Çalışma Yükü  250 kg 
(Maksimum Hasta Ağırlığı) 

Kılıf materyali 
Polyester materyal üzerinde poliüretan kaplama, 360° fermuarlı, 
kaynaklı dikişler, düşük sürtünme, iki yönlü esneme, nem buharı 
geçirebilir, bakteriyostatik, fungistatik ve antimikrobiyal. Silerek 
temizlenebilir ve yıkanabilir. Klorür bazlı temizleme solüsyonları 
kullanılabilir (≤1000 ppm).

¹ EPUAP/NPUAP/PPPIA Basınç Ülserleri Önleme ve Tedavisi için Uluslararası Kılavuzları, 2014

Hill-Rom 100'ün üzerinde ülkede 7000'den fazla çalışanıyla önde gelen küresel bir 
tıbbi teknoloji şirketidir.  Beş ana alanda klinik ve ekonomik sonuçları iyileştiren hasta 
bakımı çözümlerine odaklanarak sağlık çalışanlarıyla işbirliği içerisinde çalışıyoruz: 
Mobiliteyi Artırmak, Yara Bakımı ve Önleme, Klinik İş Akışı, Cerrahi Güvenlilik 
ve Etkililik ve Solunum Sağlığı. Hill-Rom bünyesindeki kişiler, programlar ve ürün 
markaları bir tek göreve odaklanmaktadır: Her gün, dünyanın her köşesindeki 
hastalarımız ve bakıcıları için sonuçları iyileştiriyoruz.

Tüm ürünler/seçenekler tüm ülkelerde mevcut değildir. Bu ürün 
veya bir hizmet konusunda daha fazla bilgi için lütfen yerel Hill-Rom 
temsilciniz ile iletişim kurun veya internet sayfamızı ziyaret edin:

www.hill-rom.com

Bu belge yalnızca sağlık uzmanlarının kullanımına yöneliktir. Bu broşürde gösterilen tıbbi cihazlar, 
sağlık kuruluşlarının bölümlerindeki hastalarda kullanım amaçlıdır. 

Bu tıbbi cihazlar CE işaretine sahiptir ve tüm geçerli yönetmeliklere uygundur. Hill-Rom, 
tıbbi cihazlarla birlikte verilen belgelerde yer alan, güvenli ve doğru kullanıma ilişkin ayrıntılı 
talimatları dikkatlice okumanızı tavsiye eder. Sağlık kuruluşlarının personelleri, bu tıbbi 
cihazların doğru kullanımı ve bakımından sorumludur.
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