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EfEktivní 
A prověřEná 
prEvEncE i léčbA 
precioso napomáhá účinné 

a v praxi prověřené prevenci 

a léčbě dekubitů u všech 

rizikových pacientů v každodenní 

ošetřovatelské péči.

bEzpEčná péčE
Design systému precioso a jeho 

parametry byly navrženy tak, aby 

splňovaly nejpřísnější kritéria pro 

bezpečnost pacienta i ošetřujícího 

personálu.

flExibilní péčE
Matrace precioso je vybavena 

bohatou škálou vlastností 

a funkcí pro možnost vytvoření 

flexibilní 24hodinové péče, která 

vyhovuje specifickým potřebám 

péče o pacienty s rizikem vzniku 

dekubitů.

SnADné použití 
A úDržbA
Systém precioso vyniká 

jednoduchostí používání, snadným 

čištěním a rychlou údržbou.
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[01] nulový tlAk
kosiak1 zkoumal souvislosti mezi působením tlaku 
a časem a prokázal, že i při trvalém působení nízkého 
tlaku po dlouhou dobu dochází k poškození tkání. 
Dospěl k závěru, že i když z dlouhodobého hlediska 
není možné zcela eliminovat veškeré působení tlaku, 
je nezbytné působení tlaku vyloučit alespoň v častých 
intervalech, aby byl zachován oběh v ischemických 
tkáních.

[02] prAviDElné přErušování 
půSobEní tlAku
Díky inovativní konstrukci vzduchových cel matrace 
dochází ke střídavému odstranění tlaku. bylo 
prokázáno, že tento efekt zvyšuje terapeutickou 
účinnost systému a umožňuje rychlejší hojení ran.2, 3

Efektivní a prověřená prevence i léčba

precioso pracuje na systému 3 spojených cel a poskytuje výhody 

„nulového tlaku“ pro maximální prevenci a „pravidelného přerušování 

působení tlaku“ pro dosažení nejlepší léčby. 7,5minutový cyklus simuluje 

běžnou tělesnou reakci na tlak.

[01]

[02]

zDrojE
1 kosiak, M., Etiologie dekubitů. Archives physical Medi-

cine and rehabilitation. 1961; 5: 19–29.

2 West, j. a kol. účinky unikátní alternující tlakové matrace 

na perfuzi a teplotu tkání. prezentováno na konferenci 

European tissue repair Society v roce 1995.

3 Gunter, r. A. a clark, M. účinky lůžka s dynamickou re-

distribucí tlaku na systémovou cirkulaci a složení lymfy. 

trend of tissue usability 10 (3): 10–15.
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Aktivní systémy hrají klíčovou roli v boji s dekubity. ošetřovatelé by měli 

využívat spolehlivé a ověřené technologie pro poskytování maximální 

péče pacientům.

[03] Systém 3 cel (A, b, c) s „nulovým“ tlakem

[04] konstantně nízký tlak (clp)

A
B
C

4 Exton-Smith, An, Sherwin rW. prevence rozvoje 

dekubitů: význam spontánních tělesných pohybů. lancet. 

1961; 2: 1124–1126.

5 EpuAp a npuAp prevence a léčba dekubitů: stručná 

příručka 2009.

[03] tEchnoloGiE 3 SpojEných cEl 
(A, b, c)
hmotnost pacienta je rozložena na dvou třetinách 
povrchu matrace, která zůstává měkká a pohodlná, 
přičemž není narušen klinický účinek systému. 
Dynamicky se chová jedna třetina povrchu 
(vyfukování/nafukování), takže matrace poskytuje 
optimální stabilní podporu tělu a současně dochází 
k maximálnímu uvolnění od působení tlaku.

7,5Minutový cykluS 
Exton-Smith a Sherwin testovali počet pohybů 
u zdravých lidí ve spánku, aby zmapovali přirozené 
chování těla.4 zjistili, že u žádného pacienta, který 
za noc změnil polohu více než 56krát, nedošlo 
k rozvoji poškození tkání. tato frekvence odpovídá 
změně polohy přibližně v intervalu 7,5 minuty.

[04] konStAntně nízký tlAk (clp)
Systém automaticky udržuje zvolenou hodnotu tlaku 
bez ohledu na změny rozložení pacientovy hmotnosti 
nebo polohy. je tak dosaženo konstantně příznivého 
rozložení působení tlaku.
používání zařízení s aktivní redistribucí působení 
tlaku, jako je clp, se doporučuje pro pacienty 
s vysokým rizikem rozvoje dekubitů, u kterých není 
možné provádět časté manuální změny poloh. Efekt 
používání takových systémů je podložen vědeckými 
důkazy z vhodně navržených a již implementovaných 
klinických studií.5

Výsledky byly získány u ženy s hmotností 51 kg a výškou 158 cm
clp úroveň působení tlaku 1 – supinační poloha

Výsledky byly získány u muže s hmotností 112 kg a výškou 186 cm
clp úroveň působení tlaku 2 – supinační poloha

průměrný tlak 
14 mmhg. více 
než 75 % senzorů 
naměřilo tlak nižší 
než 20 mmhg.

průměrný tlak 
22 mmhg. více 
než 50 % senzorů 
naměřilo tlak nižší 
než 20 mmhg.

Postup
tlak styčných ploch byl měřen v laboratorních podmínkách klinickým odborníkem po 20 minutách, 
aby bylo dosaženo ustálení sil. všichni testovaní byli zdraví jedinci a přibližně po hodině používání 
systému se cítili pohodlně.
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[01] kArDio-pulMonární rESuScitAcE 
(cpr)
polohu pro cpr v urgentních situacích je možné získat 
rychlým vyfouknutím pomocí jedné ruky. nastavení 
je doprovázeno vizuálním a zvukovým alarmem, aby 
nedošlo k neúmyslnému vyfouknutí.

[02] kAbElový SyStéM
uživatelsky příznivě řešený systém kabelů eliminuje 
možnost zakopnutí ze strany personálu nebo návštěvy. 
nižší riziko možného nechtěného poškození zároveň 
zvyšuje životnost produktu a snižuje náklady na opravy.

[03] vzDuchové poStrAnní válcE
podélné vzduchové válce na stranách matrace poskytují 
bezpečnou oporu a stabilitu pro pacienta vleže i při 
opuštění lůžka.

bezpečná péče

Design systému precioso a jeho parametry byly navrženy tak, aby 

splňovaly nejpřísnější kritéria pro bezpečnost pacienta i ošetřujícího 

personálu.

[02]

[01]

[03]

vzDuchové

poStrAnní v
álcE
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jednoduchá a bezpečná obsluha, která nevyžaduje složité zaškolování 

personálu. zbývá více času na pacienty a jiné činnosti.

[04] voDěoDolný A pAropropuStný 
potAh
potah Dartex pružný ve dvou směrech je zcela 
voděodolný a paropropustný. zlepšuje kontrolu 
rizika infekce v souvislosti s možnou absorpcí tekutin 
do matrace. rovněž zmírňuje riziko macerace kůže 
v důsledku vlhkosti a perspirace pacienta.

[05] vlnové půSobEní
nafukování 3 cel probíhá směrem od nohou k hlavě 
a pomáhá předcházet případnému sklouznutí pacienta 
k nožní části lůžka, čímž se eliminuje následná 
asistence pečovatele pro přesun pacienta zpět.

[06] Go tlAčítko 
zamkne všechny ovládací prvky po třech minutách 
nečinnosti, což snižuje riziko pochybení lidského faktoru 
a neúmyslného spuštění.

[05]

[04]

[06]
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[01] 4 koMbinAcE MAtrAcE
provedení systému precioso umožňuje fl exibilní použití. podle potřeb 
konkrétního zařízení lze použít samonosnou aktivní matraci nebo aktivní 
podložku v kombinaci se stávající používanou matrací. 

[01a] SAMonoSná MAtrAcE
plně autonomní samonosná matrace precioso používaná místo běžné 
matrace.

[01b] Aktivní poDložkA
Aktivní podložka je vyvinuta pro použití v kombinaci se stávající matrací 
na lůžku. je menší a lehčí pro snadnou manipulaci a uskladnění.

[01c, d] volitElná vnitřní pěnová poDložkA
pro pacienty s vyšší hmotností (až 210 kg) je možné vsunout pod centrální 
vzduchové cely dodatečnou pěnovou podložku.

[02] 4 prAcovní MÓDy – optiMální péčE

AltErnující MÓD je základní terapeutický režim simulující přirozené 
pohyby pacienta, čímž pomáhá v prevenci a léčbě dekubitů.

StAtický MÓD poskytuje pevnou a stabilní podporu pro pacienta během 
ošetřovatelských procedur. po 30 minutách se automaticky přepne 
do alternujícího režimu, čímž preventivně eliminuje riziko rozvoje dekubitů.

MÓD S konStAntně nízkýM tlAkEM dosahuje stabilně příznivého 
tlaku a automaticky udržuje vybranou hodnotu tlaku bez ohledu na změny 
rozložení pacientovy hmotnosti nebo jeho polohy.

trAnSportní MÓD umožňuje převoz pacienta na lůžku. Matrace zůstává 
nafouknutá po dobu 24 hodin po odpojení z kompresorové jednotky.

[03] DynAMický SEDák – 24hoDinová péčE
Možnost použití sedáku s alternujícím tlakem poskytuje řešení pro 
24hodinovou péči. využívá stejnou ovládací jednotku (Scu) jako matrace. 
Scu automaticky mění režim sedáku v okamžiku jeho připojení, není nutné 
žádné manuální nastavování.

flexibilní péče

Matrace precioso je vybavena bohatou škálou vlastností a funkcí 

pro možnost vytvoření fl exibilní 24hodinové péče, která vyhovuje 

specifi ckým potřebám péče o pacienty s rizikem vzniku dekubitů.

[03] Dynamický sedák – 24hodinová péče

[02] 4 pracovní módy

[01a] Samonosná aktivní matrace

[01b] Aktivní podložka v kombinaci s běžnou matrací

[01c, d] volitelná vnitřní pěnová matrace



ovládací jednotka systému precioso®

[01] AltErnující tErApEutický 
MÓD (Apt)
jakmile dojde k zapnutí tohoto režimu, 
matrace automaticky přepne do alternujícího 
módu a přizpůsobí tlak uvnitř matrace 
individuální hmotnosti a poloze pacienta tak, 
aby bylo zajištěno optimální rozložení tlaku.

[02] MAxiMální nAfouknutí 
režim poskytuje pevnou a stabilní plochu 
pro nejrůznější ošetřovatelské úkony, jako 
je čištění ran, výměna ložního prádla apod. 
tento mód je vybaven časovačem, který 
po 30 minutách automaticky přepíná systém 
do alternujícího režimu.

[01]

[02]

[03]

[04]

[05]

MAnipulAcE A obSluhA SyStéMu | ovládací jednotka systému precioso® 

(kompresor Scu s ovládacím panelem) je vyrobena s ohledem na snadnou manipulaci 

a ergonomii. jednoduše se přenáší a připevňuje k lůžku. unikátní připojení vzduchového 

konektoru je snadno dostupné a ovladatelné. Díky ovládacímu panelu s jednoznačnými 

grafi ckými symboly je obsluha snadno zapamatovatelná a intuitivní.

[03] rEžiM konStAntně nízkého 
tlAku (clp)
pět různých nastavení umožňuje ošetřujícímu 
personálu zvolit nejlepší stupeň tlaku pro 
pacienta na základě klinického zhodnocení 
fyziologických faktorů, bMi, polohy těla, 
hmotnosti a psychosociálních potřeb 
pacienta. ovládací jednotka automaticky 
udržuje zvolenou hodnotu tlaku bez ohledu 
na změny rozložení hmotnosti pacienta nebo 
jeho polohy. tím je možné dosáhnout trvale 
příznivého rozložení tlaku. Dvoustupňová 
kontrola tlaku matrace umožňuje reakci 
na velké i malé změny zatížení.

[04] Go tlAčítko 
Go tlačítko je vybaveno tříminutovým 
časovačem. pokud nejsou ovladače používány 
po dobu 3 minut, dojde k automatickému 
vypnutí jejich funkce. Snižuje se tak riziko 
lidské chyby a ošetřovatelé se mohou plně 
koncentrovat na péči o pacienta.

[05] inDikátor rEžiMu SEDáku
vizuální indikátor na předním panelu dává 
ošetřovateli signál, že byl sedák správně 
připojen.

9
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[01] intuitivní A SnADné ovláDání 
tlAčítEk
ovládací jednotka je přehledná a srozumitelná. Díky 
jednoduchým piktogramům a tlačítkům je ovládání 
intuitivní a nevyžaduje složité zaškolování. rovněž se 
minimalizuje riziko nesprávného použití, což přispívá 
k vyšší bezpečnosti.

AutoMAtické nAStAvEní tlAku
plně automatické nastavení cel zajišťuje optimální 
ochranu pacienta a snadnou instalaci systému.

[02] SníMAtElná koMfortní vrStvA
Speciální přidaná vložka matrace přispívá ke komfortu 
pacienta. je snadno vyjímatelná pro čištění nebo 
výměnu.

[03] konStrukcE vzDuchových cEl
technologie spojených cel zvyšuje terapeutický účinek 
systému a pohodlí pacienta. zabraňuje propadnutí nebo 
uvíznutí pacienta mezi vzduchovými celami. Systém 
spojených cel se rovněž snadněji čistí a dezinfikuje.

Snadné použití a údržba

Systém precioso vyniká jednoduchostí používání, snadným čištěním 

a rychlou údržbou.

[02]

02

[01]

[03]
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na základě dlouholeté zkušenosti s výrobou matrací pro různá 

zdravotnická zařízení po celém světě jsme nastavili naše servisní služby 

tak, abychom usnadnili život vašim technikům a snížili náklady na opravy 

na minimum.

[04] tři úrovně strategie oprav

[05]

[04] StrAtEGiE oprAv
Strategie oprav zahrnuje tři úrovně – záplatu, výměnu 
jedné cely nebo celého modulu. to umožňuje 
ekonomicky výhodnou údržbu vzduchových cel 
a potahu.

[05] SErviSní DAtová jEDnotkA (SDiu)
Servisní datová jednotka s infračerveným připojením 
usnadňuje opravy a snižuje tak náklady i dobu oprav 
na minimum.

ElEktrické pArAMEtry
Spotřeba 220/240 vac 50 hz

Elektrická bezpečnost En 60601-1

ochrana proti přepětí třída ii, typ b

tEchnické pArAMEtry
rozměry matrace 2000×860×170 mm

rozměry aktivní podložky 2000×860×130 mm

rozměry sedáku 450×500×125 mm

rozměry Scu 136×360×290 mm

Maximální nosnost matrace 160 nebo 210 kg

hmotnost matrace

(včetně kompresoru)

Aktivní podložka: 9 kg

Matrace: 11,3 kg

výměna modulu výměna celého potahu

použití náhradní cely výměna horního nebo spodního potahu

záplata cely záplata potahu

záruka spolehlivosti a kvalitního servisu
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