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Relieving the pressure,  
for you and your patients
Designed for the prevention and 
management of pressure injuries1, the 
Alpha Active® 4 pressure redistributing 
mattress replacement system is suitable 
for a range of care environments, 
including home and community care 
settings.

The Alpha Active 4 system has been designed as a cost-
effective solution to aid in the prevention and management 
of pressure injuries.

The system offers advanced features for the delivery of 
high quality care to vulnerable patients and residents, 
whilst remaining easy-to-use for the carer and simple to 
clean and maintain.

AUTOFIRM

Designed to provide a stable 
support surface to aid with patient 
transfer and nursing procedures

TOP COVER

Vapour permeable and water 
resistant, incorporating 2-way stretch 
and bacteriostatic properties

CELL-ON-CELL

Cell on Cell designed to provide 
additional supoort and to help 
increase patient stability

INTEGRATED AUDIO & 

VISUAL ALARMS

Includes low pressure alarm, power 
fail alarm and pump fault alarm

•  Electronic pressure setting – allows accurate and appropriate 
pressure settings to be set for various weight ranges

•  Variable cycle times – In addition to a 10 minute cycle time, 
the Alpha Active 4 system offers the choice of an extended 
cycle period of 20 minutes, which may be desirable as patients 
begin to rehabilitate and the risk reduces

•  AutoFirm – provides a stable support surface for patient 
transfer and nursing procedures. 

•  2 Modes of operation 
 Active / Alternating mode: periodically redistributes pressure 

away from vulnerable areas by alternately inflating and 
deflating cells beneath the patient

 Reactive / Static mode: cell pressure is equalised to 
redistribute the body weight over a greater surface area –  
ideal for patients unable to tolerate a moving surface

•  Audio & Visual alarms – include; Low pressure alarm, Power 
fail alarm & Pump fault alarm 

•  Modular construction – contributes to ease of cleaning and 
maintenance

•  Transport Facility – Cell pressures are automatically 
equalised, leaving an even surface

•  Cell-on-Cell – designed to provide additional support and to 
help increase patient stability

•  Static Head Cells – 3 static head cells

•  Reliant IS2 cover – vapour permeable and water resistant, 
incorporating 2-way stretch and bacteriostatic properties

•  Ventilated Air Cells – designed to aid airflow within the 
mattress

•  CPR Deflate – rapid deflation for CPR

Features

ה Alpha Active® 4  עוצב ותוכנן למניעה וטיפול בפצעי 

לחץ 1.

מערכת ה- Alpha Active® 4 לפיזור לחץ )חלופה 

למזרן(, מתאימה לטווח רחב של סביבות טיפוליות, ובתוך 

כך גם בבתים וקופות חולים.

מערכת ה- Alpha Active® 4 מיועדת להיות פתרון 

משתלם שיעזור במניעה וטיפול בפצעי לחץ.

המערכת מציעה תכונות מתקדמות ע"מ לספק טיפול 

 איכותי למטופלים פגיעים ודיירים בתים, ועם זאת

המערכת נותרת קלה לשימוש בעבור המטפל, וכמו כן 

קלה לתחזוק וניקיון.

הגדרות לחץ אלקטרוניות – מאפשרות לקבוע הגדרות לחץ   •
מדויקות ומתאימות בעבור מגוון טווחי משקל.

דקות,   10 של  מחזור  לזמן  בנוסף   – משתנים  מחזור  זמני   •
מערכת ה- Alpha Active® 4 מציעה לבחור במחזור מוארך 

של כ-20 דקות.

התקשחות אוטומטית )AUTOFIRM( – מספקת משטח תמיכה   •
יציב ע"מ לסייע בהעברת מטופל ובהליכים רפואיים שונים.

2 מצבי פעולה   •
מצב פעיל / דינאמי: לפרקים מעביר את הלחץ הרחק מאזורים   
 פגיעים באמצעות ניפוח ושחרור לחץ בתאים שמתחת למטופל.
את  לפזר  ע"מ  מאוזן  בתאים  הלחץ  / סטטי:  תגובתי  מצב 
למטופלים  אידיאלי   – יותר  גדול  שטח  על-פני  הגוף  משקל 

שאין ביכולתם לשכב על משטח דינאמי.

התראות ויזואליות והתראות שמע – ובתוך כך התראת לחץ   •
נמוך, התראת נפילת חשמל והתראת כשל משאבה.

מבנה מודולארי – תורם לקלות התחזוקה והניקיון.  •
ובכך  אוטומטית,  מתאזנים  התאים  לחצי   – הובלה  כפתור   •

יוצרים משטח מאוזן.

בהגברת  ולסייע  נוספת  תמיכה  לספק  נועד   - תא-על-תא   •
יציבות המטופל

תאי ראש סטטיים – 3 תאי ראש סטטיים.  •
כיסוי IS2 אמין - חדיר לאדים ועמיד למים, ניתן למתיחה ל-  • 

2 הכיוונים ובעל עמידות בקטריולוגית.

בתוך  האוויר  בזרימת  לסייע  מיועדים   – מאווררים  אוויר  תאי   •
המזרון.

בעבור  מהיר  אוויר  שחרור   –  )CPR( להחייאה  אוויר  שחרור   •
תהליכי החייאה

IS2 אמין כיסוי 

 חדיר לאדים ועמיד למים, ניתן

למתיחה ל-2 הכיוונים ובעל עמידות 

בקטריולוגית.

תא-על-תא
נועד לספק תמיכה נוספת ולסייע 

בהגברת יציבות המטופל

 )AUTOFIRM התקשחות אוטומטית )

– מספקת משטח תמיכה יציב ע"מ לסייע 

בהעברת מטופל ובהליכים רפואיים שונים.

התראות ויזואליות והתראות שמע 
התראת לחץ נמוך, התראת נפילת חשמל 

והתראת כשל משאבה.

מפיג את הלחץ, לך ולמטופליך
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Specifications
MATTRESS REPLACEMENT

Model number 6483**

Dimensions 850 mm or 900 mm x 1950 mm x 200 mm
(33 x 35 x 76¾” x 8”)

Cell height 200 mm (8”)

Cell material Nylon coated polyurethane (PU)

Cover material PU coated knitted fabric

PUMP

Model number 6483**

Dimensions 280 mm x 112 mm x 205 mm
(11” x 4½” x 8”)

Weight 2.5 kg (5.5 lbs)

Power 230V 50Hz; 12W 1A

Cycle 10 minutes & 20 minutes

Case material Flame retardant ABS

Filters All service replaceable

Alarms Audio & Visual low pressure

Audio & Visual power fail

Audio & Visual pump fault

Electrical safety standards EN60601-1, IEC60601-1

Degree of protection  
against electric shock

TYPE BF
Class II with functional earth

Degree of protection of  
ingress of fluids

IP21

Maximum patient weight 200 kg (441 lbs)
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At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges. With products and solutions that ensure 
ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective prevention of pressure injury and venous thromboembolism, we help professionals 
across care environments to continually raise the standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

www.arjo.com

אוקטובר 2019.
בציוד זה, ובכלל במוצרים המסופקים ע"י Arjo, יש להשתמש בחלקים מבית Arjo בלבד, שיועדו למטרה הספציפית הזו בלבד. משום שהמדיניות שלנו מתפתחת לאורך הזמן, אנו שומרים לעצמנו את 

.Arjo הזכות לשנות עיצובים ומפרטים ללא התראה מוקדמת. כל המסומן ב-® ו-™ הוא סימן רשום השייך לקבוצת
ב-Arjo, אנו מחויבים לשיפור חיי היומיום של אנשים הסובלים ממוגבלות בניידות ואתגרי בריאות קשורי-גיל. באמצעות מוצרים ופתרונות המבטיחים טיפול ארגונומי במטופלים, היגיינה אישית, חיטוי, 
דיאגנוסטיקה ומניעה אפקטיבית של פגיעות לחץ ותרומבואמבוליזם ורידי, אנו מסייעים לאנשי מקצוע בסביבות טיפול שונות להמשיך ולהעלות את הסטנדרט של טיפול בטוח ומכובד. כל שאנו עושים, 

אנו עושים למען האנשים.
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מפרט טכני


