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Colchão Anti-escara Domus Auto 

Origem: Espanha Marca: Apex Classificação ISO: 04 33 06  

 

Características  

Colchão de pressão alterna indicado na prevenção e tratamento de pacientes com elevado risco de 

desenvolver escaras de decúbito. Compressor com comandos digitais, permite modo alternante e modo 

estático. No modo estático é mantida uma baixa pressão contínua. Os oríficios laser de baixa perda de 

ar permitem o controlo da ventilação e humidade, oferecendo ao paciente o máximo conforto. Válvula de 

CPR. Função de “Seat Inflate” permite um aumento da pressão e proporciona um melhor apoio do sacro 

na posição de sentado, evitando assim o efeito de cizalhamento. É ainda possível colocar o colchão em 

máxima pressão “MaxFirm” para auxiliar o correto posicionamento do paciente. Com alarme auditivo e 

visual de baixa pressão, falha de energia e de avaria. Sistema cell-on-cell, as células inferiores 

funcionam como superficie de suporte básica em caso de falha energética (até 8h). Capa impermeável a 

líquidos e permeável ao ar, com tratamento anti-bacteriano por iões de prata e fecho por zip. 

Compressor com função de ajuste automático da pressão em função do peso e distribuição da massa 

corporal do paciente possibilita um ajuste mais adequado, melhorando a qualidade dos cuidados 

proporcionados, e elimina ao cuidador a tarefa de configuração contínua do sistema.  

 

Finalidade do Produto 

Este sobre-colchão está indicado para prevenção e tratamento de escaras até grau IV. 
 

Garantia e Prazo de Entrega 

Garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico, excepto para componentes de desgaste rápido. Prazo de 

entrega estimado: em stock 1 a 2 dias. Sem stock 2 a 3 semanas. 

 
Sobre colchão anti-escaras Domus Auto 

(61 CL AE D IV AT) 
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Voltagem AC 230-50Hz 
Fluxo de ar 8L por minuto 

Intervalo de pressão 20-30-40mmHg 
Ciclo temporal 10min 
Dim. (CxLxA) 29x18,5x12,6cm 

Peso 3,7Kg 

C
o

lc
h

ã
o

 

Estrutura 20 células c/ 20,3cm alt.  
Material capa Nylon/PU 
Material células Nylon/PU 
Material base Nylon/PVC 
Dim. (CxLxA) 200x90x20,32cm 
Peso máx. paciente 200Kg 

 

 

 

 

  Orifícios laser         Função CPR      Capa com fecho zip     Auto-ajuste              Modo alternante, estático, MaxFirm, Seat Inflate 

      Triplo alarme 


