
   
 

 
 
 
 

 

 

DOMUS II  

 

  

 

 
 

DOMUS II, sobrecolchão de pressão alterna 

para prevenção e tratamento de pacientes 

com risco médio de desenvolver úlceras por 

pressão. Constituído por células individuais 

que enchem e esvaziam alternadamente 

num ciclo de 10min, a pressão é 

periodicamente redistribuída. As 3 primeiras 

células do topo mantêm-se cheias, de modo 

a simular uma almofada. Compressor 

compacto e silencioso, com indicadores de 

pressão recomendados em função do peso 

do paciente. Com capa impermeável a 

líquidos e permeável ao ar. Deve ser utilizado 

por cima de um colchão de base.  

Este sobrecolchão está indicado para 

prevenção em utilizadores com risco médio 

de desenvolver úlceras por pressão e 

tratamento de úlceras por pressão até 

categoria II.
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Características  

 

    
Almofada 

3 células da cabeça 

mantêm-se sempre cheias 

de forma a funcionar como 

uma almofada 

Indicador de Peso 

Compressor com indicadores 

da pressão em função do 

peso para facilitar a 

configuração da pressão  

Ajustável 

Aplicável em grande 

parte das camas  

Capa de Nylon / PU 

Permeável ao ar e 

impermeável à água, 

com fecho por 

colchetes 
 

 

Dados Técnicos 

 

DOMUS II  

Fabricante: Apex Medical| Referência: 61 CL AE DI I    

Colchão  Compressor  

Estrutura 18 células 10,2cm altura Voltagem AC 230V 50H 

Material células Nylon/PVC Fluxo de ar 4L/min 

Dimensões (CxLxA) 200x80x10,2cm Intervalo de pressão 50-105mmHg 

Peso 4Kg Ciclo temporal 9,6min 

Capa  Nível sonoro 36dBA 

Material capa Nylon/PU Dimensões (CxLxA) 23,7x11,2x9,5cm 

Fecho Com colchetes Peso 1,4Kg 

Certificados REACH&RoHS Peso utilizador Desde 40 a 100Kg 

Tolerância: +/-1cm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI 

reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.   
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