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Bedoeld voor zorgvragers met een hoog risico met beperkte 
mobiliteit en met aangetaste huidintegriteit helpt het Auralis 
wisseldruk-matrassysteem u bij het verzorgen van uw zorgvrager, 
met functies zoals de modus Active (alterneren) en Reactive 
(constante lage druk), microklimaatbeheer en zelfregelende 
technologie om het risico en de belasting van decubitus tot 
een minimum te beperken.

Met de voortdurende uitdaging om aan de voorschriften ter 
preventie van decubitus te voldoen, moeten zorgverleners 
erop kunnen vertrouwen dat ze over de juiste ligsystemen 
beschikken die op hun behoeften aansluiten. Terwijl 
demografische trends op een wereldwijde toename van de 
oudere populatie wijzen1, zal de uitdaging van het voorkomen 
en behandelen van decubitus waarschijnlijk alleen nog maar 
groter worden. Het Auralis wisseldruksysteem biedt een 
oplossing voor zorgvragers met een zeer hoog risico op 
decubitus, of die een decubitus opgelopen hebben.

Bedoeld voor zorgvragers 
met een hoog risico – Auralis 
automatische drukregeling 
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Matras en zitkussen:  
een veelzijdige zorgoplossing

Het Auralis-systeem biedt een volledige en veelzijdige 
oplossing, voor zorgvragers die in bed liggen of in een 
stoel zitten. Dezelfde pomp kan gebruikt worden voor 
zowel matras als zitkussen. Dankzij de ingebouwde 
back-upbatterij van de Auralis-pomp blijft de therapie 
gewoon doorgaan wanneer de stroomvoorziening 
wordt onderbroken.

Geautomatiseerde instellingen en continue 
intelligente voorziening van decubituszorg

De Auralis-pomp maakt gebruik van zelfregelende 
technologie voor de matrasdruk, zowel in de actieve 
alternerende stand als de reactieve stand met constant 
lage druk. Een geavanceerd microprocessorsysteem 
meet regelmatig de verdeling van het lichaamsgewicht 
van de zorgvrager en stelt de druk in de cellen af op de 
individuele behoefte.

Het systeem is erg eenvoudig in te stellen en te 
gebruiken maar biedt een oplossing voor een groot 
aantal verschillende behoeften en aandoeningen 
van zorgvragers in alle zorgomgevingen.

Comfort voor uw zorgvrager

Het Auralis-systeem biedt een aanpasbaar drukcomfort 
dat aansluit op de individuele behoeften van de zorgvrager, 
zonder de prestaties van de matras te verminderen.

Met de optie om Skin IQ toe te voegen door het simpelweg 
aansluiten van de Skin IQ matrashoes op de Auralis-pomp,  
wordt het beheer van het microklimaat eenvoudig. 
Hierdoor worden niet alleen de risico’s door langdurige 
druk verminderd, maar ook de risico’s door te veel warmte 
en vocht tussen de huid en het ligoppervlak.



Een partnerschap dat aansluit bij uw behoeften

Wij helpen u een veilige, efficiënte en kosteneffectieve zorgomgeving 
te behalen. We kunnen u flexibele advies- en trainingsprogramma’s*, 
gehuurde producten en technische diensten bieden die op de behoeften 
van uw zorginstelling zijn gesneden. We bieden ook uitgebreide flexibele 
diensten, productondersteuning en expertise om zorgfaciliteiten te onder-
steunen bij het verbeteren van hun klinische resultaten, het optimaliseren 
van uw rendement op investeringen en het verhogen van de zorgstandaard. 

Neem vandaag nog contact op met uw Arjo-vertegenwoordiger voor meer 
informatie, of bezoek ons op www.arjo.com

Onze oplossingen zijn ontworpen om de zorgomgeving 
veiliger en efficiënter te maken. Van transfers en de 
mobilisatie van zorgvragers tot hygiëne en decubitus-
preventie. Wij kunnen u helpen de nieuwe en voortdurend 
veranderende uitdagingen in de acute en langdurige zorg 
het hoofd te bieden.

Referentie: 1. https://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/

Auralis maakt deel uit van onze 
klantgerichte oplossingen

* Het training- en consultancyaanbod kan in verschillende regio’s variëren.
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Bij Arjo doen we ons uiterste best om de levenskwaliteit te verbeteren van mensen met een verminderde mobiliteit en ouderdomsgerelateerde gezondheidsproblemen. 
Met producten en oplossingen voor de ergonomische transfer van cliënten, persoonlijke hygiëne, desinfectie, diagnostiek en de effectieve preventie van decubitus  
en veneuze trombo-embolie helpen we zorgverleners om de standaard van veilige en waardige zorg te verhogen. Alles wat we doen, doen we ’with people in mind’.
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