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eFektivNí 
a ProvĚřeNá 
PreveNCe i léčba
virtuoso napomáhá účinné a v praxi 
prověřené prevenci a léčbě dekubitů 
u všech rizikových pacientů 
v každodenní ošetřovatelské péči.

beZPečNá Péče
Design systému virutuoso a jeho 
parametry byly navrženy tak, aby 
splňovaly nejpřísnější kritéria pro 
bezpečnost pacienta i ošetřujícího 
personálu.

oPtiMálNí Péče
Matrace virtuoso maximálně 
vyhovuje požadavkům a potřebám 
náročné ošetřovatelské péče 
o vysoce rizikové pacienty.
speciální vlastnosti a prvky 
aktivního systému umožňují 
fl exibilní 24hodinovou péči i pro 
zcela imobilní pacienty, zejména 
v intenzivní péči.

Záruka 
sPoleHlivosti 
a kvalitNíHo servisu
Na základě mnohaletých zkušeností 
poskytuje systém virtuoso řešení 
pro zdravotní péči po celém světě. 
speciální vlastnosti systému 
snižují nároky na servis a opravy 
na minimum.



[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 urychluje hojení ran.2, 3

efektivní a prověřená prevence i léčba

virtuoso se systémem 3 spojených cel pracuje na principu střídání 

nulového tlaku. Díky tomu zcela odstraňuje působení tlaku zejména 

v nejrizikovějších partiích těla. 7,5minutový interval střídání tlaku plně 

respektuje potřebu přirozeného pohybu lidského těla.

[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 v boji s dekubity klíčovou roli. ošetřovatelé by měli 

využívat spolehlivé a ověřené technologie pro poskytování maximální 

péče pacientům.

[03]  systém 3 cel (a, b, C) s „nulovým“ tlakem

[04]  Constant low Pressure (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 
(nafukování/vyfukování), 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 zařízení a snižuje náklady na opravy.

[03]  vZDuCHové PostraNNí válCe
Podélné vzduchové válce na stranách matrace 
poskytují bezpečnou oporu a stabilitu pro pacienta 
vleže nebo při opouštění lůžka.

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.

[04]  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.

Go tlačítko 
Zamkne všechny ovládací prvky po třech minutách 
nečinnosti, což snižuje riziko pochybení lidského 
faktoru a neúmyslného spuštění.

autoMatiCké NastaveNí tlaku
Plně automatické nastavení cel zajišťuje optimální 
ochranu pacienta a snadnou instalaci systému.

bezpečná péče

Design systému virtuoso a jeho parametry byly navrženy tak, aby 

splňovaly nejpřísnější kritéria pro bezpečnost pacienta i ošetřujícího 

personálu.

[01] [02]

[03]

vZDuCHové

PostraNNí válCe
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ovládací jednotka systému virtuoso®

[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] iNDikátor ZvýšeNé ZáDové 
části lůŽka
systém virtuoso® specifi cky přizpůsobuje 
vnitřní tlak matrace poloze zádové části lůžka 
a fl exibilně reaguje na zatížení v oblasti pánve.

[03] MaXiMálNí NaFoukNutí 
režim poskytuje pevnou a stabilní plochu 
pro nejrůznější ošetřovatelské úkony, jako 

[01]

[03]

[04]

[05]

[02] 

[06]

MaNiPulaCe a obsluHa systéMu | ovládací jednotka systému virtuoso® 

(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.

je čištění ran, výměna ložního prádla apod. 
tento mód je vybaven časovačem, který 
po 30 minutách automaticky přepíná systém 
do alternujícího režimu.

[04] 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.

[05] 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.

[06] iNDikátor reŽiMu seDáku
vizuální indikátor na předním panelu dává 
ošetřovateli signál, že byl sedák správně 
připojen.
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[01]  4 PraCovNí MÓDy – oPtiMálNí 
Péče

alterNujíCí MÓD je základní terapeutický režim 
simulující přirozené pohyby pacienta, preventivně 
eliminuje vznik a rozvoj dekubitů.

statiCký MÓD poskytuje pevnou a stabilní podporu 
pro pacienta během ošetřovatelských procedur. 
Po 30 minutách se automaticky přepne do alternujícího 
režimu, čímž 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.

[02]  iNovativNí Dvojitá vZDuCHová 
vrstva

tělo matrace tvoří 2 vrstvy s odlišnou konstrukcí cel, 
které poskytují vynikající tlakovou terapii a prevenci 
pacientům s hmotností do 254 kg.

[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.

optimální péče

Matrace virtuoso maximálně vyhovuje požadavkům a potřebám 

náročné ošetřovatelské péče o vysoce rizikové pacienty.

[01] 4 pracovní módy

[02] inovativní dvojitá vzduchová vrstva

[03] Dynamický sedák – 24hodinová péče
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[04] Možnost záložní baterie

[04]  ZáloŽNí baterie (volitelNé)
Díky záložní baterii lze využít aktivní režimy i v době 
převozu pacienta a během výpadku elektrické energie.

[05a]  Hlavová ZÓNa (volitelNé)
Poskytuje možnost zvolit alternující nebo statický režim 
v závislosti na potřebách daného pacienta. vyfouknutí 
cel usnadňuje specializované nebo běžné úkony, např. 
intubace nebo mytí vlasů.

[05b]  PatNí ZÓNa (volitelNé)
selektivní vyfukování maximálně eliminuje tlak 
ve vysoce rizikové oblasti, kterou jsou paty pacienta. 
rovněž aktivuje svaly, což pomáhá předcházet 
deformacím kloubů a chodidel u zcela imobilních 
pacientů.

[05a, b] Možnost hlavové a patní zóny

[b] [a]

speciální vlastnosti a prvky aktivního systému umožňují fl exibilní 

24hodinovou péči i pro zcela imobilní pacienty zejména v intenzivní 

péči.



virtuoso® pracovní zóny

ZÓNové roZDĚleNí vZDuCHovýCH vrstev | Moduly svrchní vrstvy matrace 

virtuoso® byly vyvinuty tak, aby vyhovovaly ergonomickým i funkčním potřebám různých 

částí těla pacienta.

svrCHNí vrstva MatraCe

sPoDNí vrstva MatraCe

[01] Hlavová ZÓNa
Hlavová zóna je standardně statická. lze však využít možnosti 
individuálně nastavitelné hlavové zóny, nabízející tři režimy – alternující, 
statický nebo vyfouknutí cel.

[02] ZÓNa tĚla 
aktivní terapie je maximalizována střídáním hodnoty tlaku v celách obou 
vrstev matrace.

[03] PatNí ZÓNa
Menší cely zajišťují ještě nižší tlak ve velmi citlivé a rizikové oblasti pat. 
individuálně lze nastavit v patní zóně vyfouknutí cel nebo zvolit alternující 
režim.

[04] iNteGrovaNé PostraNNí válCe
Postranní válce slouží k posílení okrajů matrace, čímž zajišťují stabilitu 
při převozu pacienta. rovněž u pacienta zvyšují pocit bezpečí při ležení či 
opouštění lůžka.

[01]

[02]

[03]

[04]
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Záruka spolehlivosti a kvalitního servisu

Na základě mnohaletých zkušeností poskytuje systém virtuoso řešení 

pro zdravotní péči po celém světě. speciální vlastnosti systému snižují 

náklady na servis a opravy na minimum.

[01]  tři úrovně strategie oprav

[02]

[01]  strateGie oPrav
strategie oprav zahrnuje tři úrovně – záplatu, výměnu 
jedné cely nebo celého modulu. to umožňuje 
ekonomicky výhodnou údržbu vzduchových cel 
a potahu.

[02]  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 2040×860×230 mm

rozměry sedáku 450×500×125 mm

rozměry sCu 136×360×290 mm

Maximální nosnost matrace 254 kg

Hmotnost matrace

(včetně kompresoru)

13 kg

výměna modulu výměna celého potahu

Použití náhradní cely výměna horního nebo spodního potahu

Záplata cely Záplata potahu
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