
Hybrid Pressure Relief



    HybridHybride systeem

Het Gio-Form Hybrid-systeem is een dynamisch, alternerend, matrasvervangend 
systeem dat de voordelen van moderne schuimtechnologie en conventionele 
dynamische luchtmatrassen combineert.

Het is ontworpen voor patiënten van wie het aannemelijk is dat ze een zeer 
hoog risico lopen om decubitus te ontwikkelen. 

Voor dit gebruiksvriendelijke "Plug and Play"-systeem is een minimale 
basistraining vereist om het te bedienen. Het is ideaal voor het gebruik in de 
gemeenschap.

Met een combinatie van de stilste pomp op de markt en een hoog niveau van 
comfort voorziet dit systeem in een zeer flexibel pakket waarmee door de 
eenvoudigheid bij het instellen niet of nauwelijks afbreuk wordt gedaan aan het 
comfort van de patiënt, teneinde aan de klinische behoeften van een specifieke 
patiënt te voldoen. Dit vermindert op zijn beurt aanzienlijk de logistieke en 
ontsmettingskosten.

De buitenhoes vervaardigd van hoogfrequent gelast "Dartex"-materiaal is in 
meerdere richtingen rekbaar, heeft uitstekende doorlatendheidseigenschappen 
en is zeer duurzaam en voldoet daarbij aan strenge voorschriften op het gebied 
van besmettingscontrole.



    Hybrid
1. Ontworpen en vervaardigd in het VK
2. Uitgebreide garantie van 5 jaar *
3. Voor gebruik bij patiënten met zeer hoog risico
4. Dual Cell-technologie
5. Maximaal patiëntgewicht van 250 kg
6. Onbeperkte technische ondersteuning **

Dual Cell  
Hybrid-luchtcellen

Onze holistische aanpak van design 
heeft geresulteerd in de ontwikkeling 
van de "Dual Cell"-technologie, die 
ext ra  s tab i l i te i t  b ied t  en  het 
werken van cellen of het onwillekeurig 
verschuiven van de celposities, dat 
vouwen/gaten in het steunvlak 
veroorzaakt, voorkomt. 

Systemen van concurrenten die 
momenteel op de markt worden 

aangeboden, maken gebruik 
van verschillende tweed-

erangs vergrende-
l ingsmecha-

nismen.

* Om in aanmerking te komen voor een garantieregeling van 5 jaar, moet het systeem jaarlijks 
worden onderhouden door Gioco Ltd.

** Technische ondersteuning gedurende de levensduur van het product met optionele 
verbeteringen zijn direct beschikbaar zolang er geen sprake is van compatibiliteitsproblemen.
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    Hybrid

1. Ontworpen en vervaardigd in het VK
2. "Plug and Play"-pompunit
3. Uitgebreide garantie van 5 jaar *
4. Vrijwel geluidloze werking

Hybrid G4-pompunit

* Om in aanmerking te komen voor een garantieregeling van 5 jaar, moet het systeem jaarlijks 
worden onderhouden door Gioco Ltd.



    HybridHybrid G4-pompunit

Gebruikersvriendelijkheid

Het "Plug and Play"-systeen is eenvoudig en vriendelijk in het gebruik. 
HetGioco Hybrid-matras is ontworpen en vervaardigd met behulp van 
hoogwaardige materialen. Het systeem is altijd gebruiksklaar, zonder dat er 
een pomp nodig is. Een patiënt kan op het matras worden gelegd voordat de 
pomp wordt aangesloten en ingeschakeld. Het systeem is standaard ingesteld 
op de lagedrukmodus. 

Bij storing zal een uitgebreide reeks geïntegreerde alarmen het verpleegkundig 
personeel/de operateur waarschuwen. Het gebruikte ergonomische design 
beperkt zowel de behoefte aan controle door/input van de operateur als aan 
zeer minimale (en basale) training waardoor het systeem geschikt is voor 
gemeenschaps- en IC-omgevingen.

Kwalitatief hoogwaardige onderdelen
Bij Gioco zijn we van mening dat het gebruik van onderdelen van de beste 
kwaliteit de beste manier is om een duurzaam, kwalitatief product te vervaardigen 
teneinde aan de designinputs tegemoet te komen en daarbij een doelbewuste 
oplossing aan te bieden. 

Het systeem is in eigen huis ontworpen met de grootst mogelijke controle 
over elke fase van het ontwerp- en productieproces. Alle gegoten onderdelen, 
evenals de elektronica en de luchtverdelingsmechanismen, worden intern 
bewerkt en geproduceerd, gebruikmakend van een schat aan ervaring in de 
medische industrie van meer dan 40 jaar. 

Iedereen kan kennis vergaren, maar bij Gioco vormt die kennis de basis voor 
onze deskundigheid – dit is wat ons en onze producten onderscheidt.



    HybridHybrid-matras

1. Ontworpen en vervaardigd in het VK
2. Drie verschillende drukvlakken
3. Snelle installatie. Bereikt de druk binnen 2 min
4. Statisch of dynamisch bedrijf

VLAK 1

VLAK 2
VLAK 3

Statisch  
hoofdkussen



    HybridHybrid-matras

Statisch  
hoofdkussen

- 7 paar luchtcellen
- Dartex-bovenlaag
- Holle luchtcellen
- Uitsparingen in  

zijwanden
- Patiëntgewicht van  

250 kg
-	Snelle	deflatie	voor	

reanimatie
- Beschermde luchtslang



    HybridStatic Care Comfort-regelaar

1. Ontworpen en vervaardigd in het VK
2. Geen stroombron vereist
3. Geen werkingskosten
4. Geluidloze werking



    HybridStatic Care Comfort-regelaar

Overzicht voor gebruikers
Sluit de slang van het matras aan op de bedieningseenheid.

Zet de bedieningsknop in de gewenste positie (niveau 1-3).

Plaats de patiënt in bed.

Het systeem regelt automatisch de druk in de luchtcellen.

Het systeem stelt zich telkens opnieuw in als de patiënt in of uit bed stapt.

We hebben de "Static" en verder nog de "Static Comfort". Maak kennis met 
Gioco's nieuwste nieuwkomer op de markt, die zorg biedt middels instelbare 
statische matrassen voor persoonlijk comfort.

Er is geen stroombron (accu of netspanning) nodig. Een slim geïntegreerd 
luchtregelingsmechanisme dat de operateur in staat stelt het comfort voor elke 
patiënt of fase gedurende de herstel-/verzorgingsperiode aan te passen.

De Static Care Comfort-regelaar wordt eenvoudigweg aangesloten op de 
luchtuitlaat van het Hybrid- of het Bariatric Hybrid-matras en regelt vervolgens 
de luchtdruk in de luchtcellen.

De druk in de luchtcellen kan worden geregeld van 10 mmHg tot 30 mmHg.

Dit systeem verbetert de prestaties van het gewone Hybrid-matras zonder 
de complexiteit of ergernis die soms in verband wordt gebracht met 
dynamische systemen.

Het Static Care Comfort-systeem heeft geen werkingskosten en is 100% 
betrouwbaar, aangezien er geen bewegende delen zijn in het systeem. 

Statisch systeem met instelmogelijkheden



    HybridTechnische specificaties

Hybrid-pompunit

Serienummer................................................... Volgens label achterop de pomp 
Elektrische voeding.......................................................... 220 – 240 volt, 50 Hz
Energieverbruik....................................................................................... 10 watt
Zekeringen....................................................................................... TA1H 250V
Bescherming tegen elektrische schokken............................................ Klasse 2
Geluidsniveau..................................................................................... Ca. 25 dB 
Tijdcyclus.......................................................................................... 12 minuten
Cyclustype................................................................................................. 1-in-2
Drukniveaus................................................... Laag 18 mmHg  Hoog 28 mmHg
Afmetingen........................................................................... 265 x 175 x 90 mm
Gewicht..................................................................................................... 1,6 kg
Onderhoudsinterval....................................................... 12 maanden / 8760 uur
Verwachte levensduur............................................................................... 5 jaar
Levensduur van de onderdelen................................................................. 5 jaar

Static Care Comfort-regelaar

Serienummer............................................... Volgens label achterop de eenheid 
Elektrische voeding.......................................................................... Niet vereist
Energieverbruik......................................................................................... 0 watt
Zekeringen............................................................................................... Geen
Bescherming tegen elektrische schokken.................................................. N.v.t.
Geluidsniveau....................................................................................... Ca. 5 dB 
Afmetingen........................................................................... 265 x 175 x 90 mm
Gewicht..................................................................................................... 0,8 kg
Onderhoudsinterval....................................................... 12 maanden / 8760 uur
Verwachte levensduur................................................................................5 jaar
Levensduur van de onderdelen..................................................................5 jaar



    Hybrid
Hybrid-matras

Serienummer.................................................... Label op luchtslang van matras 
Aantal luchtcellen............................................................ 14 luchtcellen (7 paar)
Materiaal luchtcellen............................................ Polyurethaanfilm van 300 um
Kussengedeelte.............................................. Statisch, drukverlichtend schuim 
Schuimrubberen U-kern.......................................................................... 75 mm
Afmetingen..................................................... 1990 x 900 x 150 mm (nominaal)
Gewicht...................................................................................................... 14 kg
Materiaal bovenhoes................................................... Dartex Performance 602
Verwachte levensduur van matrascellen................................................... 5 jaar
Levensduur van matrasonderdelen........................................................... 5 jaar

Hybrid-patiëntprofiel

Static Foam-systeem
Max. patiëntgewicht................................................................ 159 kg (25 stone)
Risiconiveau patiënt........................................ Patiënten met middelgroot risico

Static Care Comfort-systeem
Max. patiëntgewicht................................................................ 190 kg (30 stone)
Risiconiveau patiënt............................................................ Hoogrisicopatiënten

Hybrid-pompsysteem
Max. patiëntgewicht................................................................ 250 kg (39 stone)
Risiconiveau patiënt........................................... Patiënten met zeer hoog risico
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