
Hill-Rom NP50 Monodensity
Günlük ihtiyaçlarınıza etkin bir şekilde uyan bir seçenektir

Özellikleri ve avantajları
• Uzun ömürlü ve düşük maliyetli hasta desteği sağlar

• Şiltenin iki tarafı da kullanılabilir

• Sünger, yüksek esnekliğe sahiptir ve tek yoğunluktadır

• Temizlenmesi kolay ve hijyeniktir

• Farklı modellerdeki çoğu yatağa uyar ve tüm 
yatak konumlarına uyum sağlar



+5 cm

Hill-Rom NP50 Monodensity

Teknik Özellikler
Şilte (kişiye özel boyutlar mevcuttur)
Uzunluk 198 veya 203 cm

Genişlik 85 veya 90 cm

Yükseklik 14 cm

Garanti
Hill-Rom, sünger ve kılıf için 2 yıl garanti sunmaktadır. Sunulan 
garantinin detayları için lütfen yerel Hill-Rom temsilcinizle iletişime 
geçin.

Yüksek esnekliğe sahip sünger şilte 
Yüksek esnekliğe sahip süngerden üretilen Hill-Rom NP50 Monodensity şilte, 
hastalarınız için yüksek düzeyde konfor sağlar. Farklı modellerdeki çoğu yatağa 
uyan ve tüm yatak konumlarına uyum sağlayan NP50 Monodensity şiltenin çift 
taraflı kullanım özelliği, kullanım ömrünü artırır.

Tamamen kapalı şiltenin su geçirmeyen ancak nem buharı geçiren, bakteriyostatik 
ve fungistatik poliüretan kılıfı kolayca temizlenir ve dezenfekte edilir. Böylece 
hastalar ve bakıcılar için daha fazla hijyen sağlanır.

Hill-Rom NP50 Monodensity için uzatılabilir 1 ürün çeşidi daha mevcuttur
Standart boyut: 198 cm

Güvenli Çalışma Yükü 250 kg

Önerilen terapötik ağırlık 30 ila 150 kg

Dikiş Tipi dikili

Dezenfeksiyon
Klor bazlı solüsyonlar kullanılabilir. Konsantrasyon en fazla 1000 ppm 
olmalıdır.

Hill-Rom NP 50 yüzeyi; çeşitli sağlık bakımı ortamlarında risk taşımayan veya düşük riskli, 30 kg ila 
150 kg ağırlığında ve en az 1,46 m boyundaki hastalarda basınç ülserlerinin oluşmasını önlemeye 
yardımcı olur.
Sınıf I
Üretici: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner Fransa

Bu tıbbi cihaz, söz konusu yönetmelik uyarınca CE işareti taşıyan, yasal düzenlemelere tabi bir 
sağlık ürünüdür. Hill-Rom, tıbbi cihazlarla birlikte verilen belgelerde yer alan, güvenli ve doğru 
kullanıma ilişkin ayrıntılı talimatları dikkatlice okumanızı tavsiye eder. Sağlık kuruluşları personeli, 
bu tıbbi cihazların doğru kullanımından ve bakımından sorumludur. Hill-Rom; önceden bildirimde 
bulunmaksızın tasarım, teknik özellikler ve modeller üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
Hill-Rom'un verdiği tek garanti, ürünlerinin satış veya kiralanmasını kapsayan açık, yazılı garantidir.
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Tüm ürünler/seçenekler her ülkede mevcut değildir.
Ürün ve hizmetlerimizle ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel Hill-Rom 
temsilcinizle iletişime geçin veya web sayfamızı ziyaret edin:

www.hill-rom.com

Hill-Rom dünya genelinde 10.000'den fazla çalışanıyla önde gelen bir global 
tıbbi teknoloji şirketidir. Mobiliteyi Artırma, Yara Bakımı ve Önleme, Hasta 
İzleme ve Tanı, Cerrahi Güvenlik ve Etkililik, Solunum Sağlığı olmak üzere beş 
ana alanda klinik ve ekonomik kazanımları iyileştiren hasta bakımı çözümlerine 
odaklanarak 100'den fazla ülkede ve tüm bakım ortamları genelinde sağlık 
çalışanlarıyla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Hill-Rom çalışanları, ürünleri ve 
programları tek bir misyona ulaşmak için çalışır: Dünyanın her köşesindeki 
hastalarımız ve bakıcıları için sonuçları her geçen gün iyileştirmek.


