
PRO
Z d r a v o t n í c t v o

Aktívny antidekubitný systém
Prevencia a liečba dekubitov
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Jemný únik vzduchu
Slúži na odvetranie vlhkosti vznikajúcej 
medzi telom pacienta a matracom, na-
pomáha tým udržiavať pacienta v suchu 
a pohodlí.

Konštrukcia bunka na bunke
Vrchné bunky alternujú zatiaľ čo spodné 
udržiavajú konštantný tlak ako základná 

opora aj v prípade výpadku el. prúdu.

Konštrukcia bunka v bunke
Vnútorné bunky v prípade výpadku el. 
prúdu môžu počas niekoľkých hodín po-
skytnúť dostatočnú podporu.

CPR ventily
CPR ventily umožňujú rýchle vypustenie 
vzduchu v prípade núdze, krátkodobej re-
habilitácie, sťahovania, manipulácie ale-
bo skladovania. Sú pripravené pre rýchle 
uvoľnenie jednou rukou a sú umiestnené 
na boku matraca.

Funkcia vankúš
Bunky v C sekcii sú navrhnuté tak, aby 
spájali jemnosť matraca a simulovali 
funkciu vankúša, ktorý taktiež napomáha 

pri polohovaní pacienta.

Ochrana päty
Jednoduchým odpojením spojky možno 
vypustiť ľubovoľnú bunku, čím je odstrá-

nený akýkoľvek tlak na päty.

SCHÉMA VLASTNOSTÍ RADY Pro
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Pro
II

Pro
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IV

Pro
Auto

Pro
Bariatric

Vedenie káblov 
Pútka pre usporiadanie kábla po stranách 

matraca.

Zips po celom obvode poťahu
Poťah je pripevnený k základni matraca 
pomocou krytého zipsu, čo  znižuje rizi-
ko prieniku nežiadúcich tekutín. Poťah je 
možné tiež úplne odobrať na vyčistenie 
alebo výmenu.

„Anti-Sink“ obdĺžnikové bunky
Obdĺžnikové bunky matraca minimalizu-
jú vďaka svojmu tvaru prepadávanie sa 
pacienta.  Zároveň vďaka obdĺžnikovému 
tvaru pokrývajú väčšiu plochu tela pa-
cienta, čím prerozdeľujú tlak účinnejším 

spôsobom.

Vrecko pre penovú podložku
Umožňuje užívateľovi vložiť penovú pod-
ložku pre adekvátnu tlakovú oporu.

Pružný, nehorľavý poťah Crib 7
Priedušný, vodovzdorný a obojsmerne 

roztiažný poťah s protiplesňovými
účinkami. 

Silver+ Stretch poťah
Pokrytý iónmi striebra, paropriepustný 
a vodovzdorný poťah. Zabezpečuje 95%-ný 
anti-MRSA účinok aj po 40 cykloch prania.

SCHÉMA VLASTNOSTÍ RADY Pro
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PRO II III. stupeň
rizika dekubitov
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Zips 
Poťah je pripevnený 

k základni matraca 
pomocou krytého zipsu, 
čo znižuje riziko prieniku 

nežiadúcich tekutín.

CPR
ventil
Umožňuje rýchle vypustenie 
vzduchu v prípade núdze, 
krátkodobej rehabilitácie, 
sťahovania, manipulácie alebo 
skladovania.

Silver + Stretch
Roztiažný, antimikrobiálny, 

pokrytý iónmi striebra, 
paropriepustný

a vodovzdorný poťah 
(voliteľná výbava).

Crib 7 poťah
Priedušný, vodovzdorný a 

obojsmerne roztiažný poťah 
s protiplesňovými účinkami

(základná výbava).

Jemný únik vzduchu
Slúži na odvetranie vlhkosti 
medzi telom pacienta 
a matracom, napomáha tým 
udržiavať pacienta v suchu
a pohodlí.
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EI. stupeň rizika

II. stupeň rizika IV. stupeň rizika

III. stupeň rizika

PRO II  je ideálny pre pacientov s nízkym až stredným 
rizikom vzniku dekubitov. Špeciálne navrhnuté bunky účin-
ne poskytujú lepšiu oporu pre pacientov najmä v oblasti 
trupu. K zaisteniu bezpečnosti slúžia alarmy nízkeho tlaku 

a výpadku napájania s vizuálnou a zvukovou signalizáciou 
a tiež možnosťou vypnutia alarmu. Vďaka novému ovláda-
ču hmotnosti je uľahčená práca ošetrovateľov. Pre vyššiu  
ochranu proti infekciám je k dispozícii Silver+Stretch poťah.

STUPEŇ RIZIKA VZNIKU DEKUBITOV

Kompresor

Rozmer 29,1 x 20 x 11,7 cm
Hmotnosť 2,2 kg
Základný materiál samozhášací ABS
Vstupné napätie AC 220-240V, 50 Hz; AC 120V/60 Hz
Prevádzkový cyklus 15 min

Matrac

Rozmer 200 x 90 x 12,7 cm
Výška bunky 12,7 cm x 18 buniek
Hmotnosť 7,3 kg
Materiál poťahu obojsmerne roztiažný „STRETCH“ poťah
Materiál buniek TPU
Maximálna hmotnosť pacienta 180 kg

Zdravá pokožka

Antimikrobiálny filter
Filter pôsobí proti baktériám 

a predchádza tak možným infekciám.

IP21
vodeodolný

Alarm nízkeho tlaku

Alarm výpadku el. prúdu

Režim alternácie

Statický režim



PRO III III. stupeň
rizika dekubitov
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Zips 
Poťah je pripevnený 

k základni matraca 
pomocou krytého zipsu, 
čo znižuje riziko prieniku 

nežiadúcich tekutín.

CPR
ventil
Umožňuje rýchle vypustenie 
vzduchu v prípade núdze, 
krátkodobej rehabilitácie, 
sťahovania, manipulácie 
alebo skladovania.

Silver + Stretch
Roztiažný, antimikrobiálny, 

pokrytý iónmi striebra, 
paropriepustný

a vodovzdorný poťah 
(voliteľná výbava).

Vrecko
pre podložku
Umožňuje užívateľovi 
vložiť penovú podložku 
pre adekvátnu tlakovú 
podporu.

Crib 7 poťah
Priedušný, vodovzdorný
a obojsmerne roztiažný 

poťah s protiplesňovými 
účinkami

(základná výbava).

„Anti-Sink“ bunky
Obdĺžnikové bunky matraca 
minimalizujú vďaka svojmu 
tvaru prepadávanie sa 
pacienta.  

Jemný únik vzduchu
Slúži na odvetranie vlhkosti 

medzi telom pacienta
a matracom, napomáha tým 

udržiavať pacienta v suchu
a pohodlí.
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PRO III má výnimočné hodnoty prerozdelenia tlaku.  
„Anti-sink“ obdĺžnikové bunky 12,7 cm vysoké podložené 
6 cm PUR penou vytvárajú kompaktný „Replacement“ ce-
lok. Plne digitálny panel s množstvom funkcií vrátane na-

stavenia trvania cyklu, režimov sedu a zámku ovládania. 
PRO III sa jednoducho používa, je tichý a uľahčí množstvo 
opatrovateľských výkonov u pacientov so stredným až vy-
sokým rizikom vzniku dekubitov.

Alarm nízkeho tlaku

Alarm výpadku el. prúdu

Servisný alarm

Zámok panela

Režim alternácie

Statický režim

Režim sedu

Režim maximálneho tlaku

Kompresor

Rozmer 29,1 x 20 x 11,7 cm
Hmotnosť 2,2 kg
Základný materiál samozhášací ABS
Vstupné napätie AC 220-240V, 50 Hz; AC 120V/60 Hz
Prevádzkový cyklus 10, 15, 20, 25 min

Matrac

Rozmer 200 x 90 x 12,7 cm
Výška bunky 12,7 cm x 18 buniek
Hmotnosť 7,3 kg
Materiál poťahu obojsmerne roztiažný „STRETCH“ poťah
Materiál buniek TPU
Maximálna hmotnosť pacienta 180 kg

I. stupeň rizika

II. stupeň rizika IV. stupeň rizika

III. stupeň rizika

STUPEŇ RIZIKA VZNIKU DEKUBITOV

Zdravá pokožka

Antimikrobiálny filter
Filter pôsobí proti baktériám 

a predchádza tak možným infekciám.

IP41
vodeodolný



Jemný únik vzduchu
Slúži na odvetranie vlhkosti 

medzi telom pacienta 
a matracom, napomáha tým 

udržiavať pacienta v suchu 
a pohodlí.

Ochrana päty
Jednoduchým odpojením 

spojky možno vypustiť 
ľubovoľnú bunku, čím je 

odstránený akýkoľvek tlak 
na päty.

PRO IV IV. stupeň
rizika dekubitov
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Zips 
Poťah je pripevnený 
k základni matraca 
pomocou krytého zipsu, 
čo znižuje riziko prieniku 
nežiadúcich tekutín.

CPR
ventil
Umožňuje rýchle vypustenie 
vzduchu v prípade núdze, 
krátkodobej rehabilitácie, 
sťahovania, manipulácie alebo 
skladovania.

Silver + Stretch
Roztiažný, antimikrobiálny, 
pokrytý iónmi striebra, 
paropriepustný 
a vodovzdorný poťah 
(základná výbava).

Crib 7 poťah
Priedušný, vodovzdorný 
a obojsmerne roztiažný poťah 
s protiplesňovými účinkami
(voliteľná výbava).

„Anti-Sink“ bunky
Obdĺžnikové bunky 

matraca minimalizujú 
vďaka svojmu tvaru 

prepadávanie sa pacienta.  

Bunka na bunke
Vrchné bunky alternujú, 

zatiaľ čo spodné udržiavajú 
konštantný tlak.
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PRO IV je jeden z top modelov Pro Care série navrh-
nutý pre zvýšenie pohodlia pacientov aj ošetrovateľov. 
Nové 20,3 cm vysoké „Anti-Sink“  obdĺžnikové bunky sys-
tému PRO IV tvoria dve nezávislé vrstvy. Bunky efektívne 
zmierňujú tlak sústredený na všetky kosti, zaisťujú žiadanú 
podporu nízkeho tlaku. Plne digitálny panel s množstvom 
funkcií pre rôzne opatrovateľské postupy, vrátane nastave-

nia trvania cyklu, režimov sedu a zámku ovládania. Podob-
ne ako u ostatných modelov série PRO aj v rade PRO IV 
je k dispozícii antimikrobiálny filter a antimikrobiálny pruž-
ný poťah, čo zvyšuje úroveň kontroly vzniku infekcií. Tieto 
vlastnosti robia PRO IV ideálnym riešením pre pacientov 
s vysokým rizikom vzniku dekubitov a pacientov náchyl-
ných k vzniku infekcií.

Kompresor

Rozmer 29,1 x 20 x 11,7 cm
Hmotnosť 2,2 kg
Základný materiál samozhášací ABS
Vstupné napätie AC 220-240V, 50 Hz; AC 120V/60 Hz
Prevádzkový cyklus 10, 15, 20, 25 min

Matrac

Rozmer 200 x 90 x 20,3 cm
Výška bunky 20,3 cm x 20 buniek
Hmotnosť 10,3 kg
Materiál poťahu obojsmerne roztiažný Silver+ STRETCH
Materiál buniek TPU
Maximálna hmotnosť pacienta 200 kg

I. stupeň rizika

II. stupeň rizika IV. stupeň rizika

III. stupeň rizika

STUPEŇ RIZIKA VZNIKU DEKUBITOV

Zdravá pokožka

Antimikrobiálny filter
Filter pôsobí proti baktériám 

a predchádza tak možným infekciám.

IP41
vodeodolný

Alarm nízkeho tlaku

Alarm výpadku el. prúdu

Servisný alarm

Zámok panela

Režim alternácie

Režim sedu

Statický režim

Režim maximálneho tlaku



Vrecko
pre podložku
Umožňuje užívateľovi 
vložiť penovú podložku 
pre adekvátnu tlakovú 
podporu
(len PRO AUTO Clasik).

Ochrana päty
Jednoduchým odpojením 

spojky možno vypustiť 
ľubovoľnú bunku, čím je 

odstránený akýkoľvek tlak 
na päty.
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Zips 
Poťah je pripevnený 

k základni matraca 
pomocou krytého zipsu, 
čo znižuje riziko prieniku 

nežiadúcich tekutín.

CPR
ventil
Umožňuje rýchle vypustenie 
vzduchu v prípade núdze, 
krátkodobej rehabilitácie, 
sťahovania, manipulácie alebo 
skladovania.

Silver + Stretch
Roztiažný, antimikrobiálny, 
pokrytý iónmi striebra, 
paropriepustný 
a vodevzdorný poťah 
(základná výbava).

Crib 7 poťah
Priedušný, vodovzdorný 
a obojsmerne roztiažný poťah 
s protiplesňovými účinkami
(voliteľná výbava).

Bunka na bunke
Vrchné bunky alternujú, 

zatiaľ čo spodné udržiavajú 
konštantný tlak

(len PRO AUTO Plus).

PRO AUTO IV. stupeň
rizika dekubitov

PRO AUTO Clasik Bunka na pene
Bunka na bunkePRO AUTO Plus

„Anti-Sink“ bunky
Obdĺžnikové bunky 

matraca minimalizujú 
vďaka svojmu tvaru 

prepadávanie sa pacienta.  
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PRO AUTO je výnimočný svojou schopnosťou au-
tomaticky sa prispôsobiť hmotnosti pacienta stlačením 
jedného tlačidla.  Systém skracuje dĺžku ošetrovateľských 
postupov, zvyšuje bezpečnosť pacientov. Ponúka ošetro-
vateľom pocit komfortu v ich ťažkej práci. Podobne ako 

u ostatných modelov série PRO aj v rade PRO AUTO je k 
dispozícii antimikrobiálny filter a antimikrobiálny pružný 
poťah, čo zvyšuje úroveň kontroly vzniku infekcií. Systém 
PRO AUTO je vhodný na liečbu všetkých stupňov dekubitov 
a tiež pre pacientov veľmi náchylných k vzniku infekcií.

Matrac

PRO AUTO Plus PRO AUTO Clasik
Rozmer 200 x 90 x 20,3 cm 200 x 90 x 12,7 + 6 cm pena
Výška bunky 20,3 cm x 20 buniek 12,7 cm x 18 buniek
Hmotnosť 7,1 kg 5,6 kg
Materiál poťahu roztiažný Silver+ STRETCH roztiažný Silver+ STRETCH
Materiál buniek Nylon/TPU Nylon/TPU
Maximálna hmotnosť pacienta 200 kg 180 kg

Kompresor

Rozmer 29,1 x 20 x 11,7 cm
Hmotnosť 2,2 kg
Základný materiál samozhášací ABS
Vstupné napätie AC 220-240V, 50 Hz; AC 120V/60Hz
Prevádzkový cyklus 10 min

I. stupeň rizika

II. stupeň rizika IV. stupeň rizika

III. stupeň rizika

STUPEŇ RIZIKA VZNIKU DEKUBITOV

Zdravá pokožka

Antimikrobiálny filter
Filter pôsobí proti baktériám 

a predchádza tak možným infekciám.

IP41
vodeodolný

Alarm nízkeho tlaku

Alarm výpadku el. prúdu

Servisný alarm

Zámok panela

Režim alternácie

Režim sedu

Statický režim

Režim maximálneho tlaku

Automatické nastavovanie matraca



Ochrana päty
Jednoduchým odpojením 

spojky možno vypustiť 
ľubovoľnú bunku, čím je 

odstránený akýkoľvek tlak 
na päty.

PRO BARIATRIC IV. stupeň
rizika dekubitov
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Zips 
Poťah je pripevnený 

k základni matraca 
pomocou krytého zipsu, 
čo znižuje riziko prieniku 

nežiadúcich tekutín.

CPR
ventil
Umožňuje rýchle vypustenie 
vzduchu v prípade núdze, 
krátkodobej rehabilitácie, 
sťahovania, manipulácie alebo 
skladovania.

Silver + Stretch
Roztiažný, antimikrobiálny, 
pokrytý iónmi striebra, 
paropriepustný 
a vodovzdorný poťah 
(základná výbava).

Crib 7 poťah
Priedušný, vodovzdorný 
a obojsmerne roztiažný poťah 
s protiplesňovými účinkami
(voliteľná výbava).

Bunka v bunke
Vnútorné bunky v prípade 

výpadku el. prúdu môžu 
počas niekoľkých hodín 

poskytnúť dostatočnú 
podporu.

„Anti-Sink“ bunky
Obdĺžnikové bunky 

matraca minimalizujú 
vďaka svojmu tvaru 

prepadávanie sa pacienta.  
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PRO BARIATRIC je určený pre bariatrických pa-
cientov so všetkými dôležitými funkciami. Vyrába sa 
v šírke 107 a 122 cm, obe s nosnosťou až 450 kg. Vďaka 
„Anti-sink“ obdĺžnikovým bunkám poskytuje optimálne 
rozloženie tlaku a komfort. Plne digitálny panel s množ-
stvom funkcií pre rôzne opatrovateľské postupy, vráta-

ne nastavenia trvania cyklu, režimov sedu a zámku ovlá-
dania. Podobne ako u ostatných modelov série PRO aj 
v rade PRO BARIATRIC je k dispozícii antimikrobiálny filter 
a antimikrobiálny pružný poťah, ktoré aj bariatrickým pa-
cientom ponúkajú vysoko kvalitnú starostlivosť a komfort.

 Kompresor

Rozmer 29,1 x 20 x 11,7 cm
Hmotnosť 2,2 kg
Základný materiál samozhášací ABS
Vstupné napätie AC 220-240V, 50 Hz; AC 120V/60 Hz
Prevádzkový cyklus 10, 15, 20, 25 min

Matrac

Rozmer 200 x 107 x 25,4 cm
Výška bunky 25,4 cm x 20 buniek
Hmotnosť 11,6 kg
Materiál poťahu obojsmerne roztiažný Silver+ STRETCH
Materiál buniek Nylon/TPU
Maximálna hmotnosť pacienta 450 kg

I. stupeň rizika

II. stupeň rizika IV. stupeň rizika

III. stupeň rizika

STUPEŇ RIZIKA VZNIKU DEKUBITOV

Antimikrobiálny filter
Filter pôsobí proti baktériám 

a predchádza tak možným infekciám.

Zdravá pokožka

IP41
vodeodolný

Alarm nízkeho tlaku

Alarm výpadku el. prúdu

Servisný alarm

Zámok panela

Režim alternácie

Režim sedu

Statický režim

Režim maximálneho tlaku



Obchodné oddelenie
Ing. Katarína Kijovská
+421 917 355 533
obchod@cechovo.sk

Čechovo s. r. o.
Námestie slobody 39
083 01 Sabinov
www.cechovo.sk

Manažér predaja
Bc. Tomáš Blicha
+421 918 079 039
blicha@cechovo.sk

w w w . c e c h o v o . s k

Bratislava

Levoča
Poprad

Svidník

Humenné

Michalovce
Banská Bystrica

Rimavská Sobota

Partizánske

Trnava

Prešov

Žilina

Košice
Rožňava

Spokojní zákazníci

Martin

Bojnice


