
Alerta Medical er en verdensledende designer og produsent av nyskapende, 

banebrytende trykkavlastnings- og fallhindreutstyr for helsemarkedet. Alerta leverer 

løsninger som kombinerer pasientsikkerhet og komfort til sykehus, sykehjem og 

omsorgsboliger.

Alerta Medical ble etablert gjennom en tro på at forebygging er bedre enn 

behandling, slik at alle i omsorg kan nyte fordelene ved et proaktivt sikrere 

omsorgsmiljø, og at alle som er utsatt for å utvikle trykksår, faller eller vandrer vil bli 

beholdt komfortable, trygge og sikre når de beskyttes av produkter fra Alerta.

Alerta Medical produkter er utviklet og testet i Storbritannia med sluttbrukeren over 

flere år, og har raskt blitt anerkjent på det globale markedet av helsepersonell for 

deres innovative funksjonalitet, overlegne kvalitet og pålitelighet.

Alerta Detect bevegelsessensor 

benytter infrarød teknologi for å 

aktivere en alarm når en person 

beveger seg. Alerta Detect er en 

alternativ løsning til Alerta mattene i 

tilfeller der en PIR sensor kan være 

mer passende  å bruke.  Kobles 

direkte til sykesignalanlegget

Seng Alertamat er et system til 

bruk i en seng .Seng Alertamat har 

sin egen monitor og fungerer  

frittstående, men den kan også 

enkelt kobles til et sykesignalanlegg.

Seng Alertamat benytter 

batterieliminator eller batteri.

Stol Alertamat er et system til 

bruk i en stol. Stol Alertamat har 

sin egen monitor og fungerer  

frittstående, men den kan også 

enkelt kobles til sykesignalanlegg. 

Stol Alertamat benytter 

batterieliminator eller batteri.

Gulv Alertamat- Den originale 

robuste Alertamat for gulv med lang 

holdbarhet. Enkelt å installere og ta i 

bruk. Kobles direkte til 

sykesignalanlegget. Gulv Alertamat

kan også tilkobles egen monitor og 

fungere frittstående. Monitor er 

tilleggsutstyr.

Delux Alertamat- En robust, 

luksuriøs teppematte med lang 

holdbarhet. Dette er verdens første og 

eneste genuine teppematte for 

forebygging av fall. Den er tilgjengelig 

i fire farger for å kunne passe til 

fargetemaet i rommet. Kobles direkte 

til sykesignalanlegget

Gulv+ Alertamat- En matte for gulv 

med et fremtredende polstrede 

utseende. Enkelt å installere og ta i 

bruk. Kobles direkte til 

sykesignalanlegget. Gulv+ Alertamat

kan også tilkobles egen monitor og 

fungere frittstående. Monitor er 

tilleggsutstyr.

Alerta Emerald - et alternerende 

trykkavlastende madrass system 

med 5 "luftceller for effektiv 

forebygging og behandling av 

pasienter med middels til høy 

risiko for å utvikle trykksår.

Alerta Partner - et alternativt 

trykkavlastende putesystem med en 

forseglet 2 "skumbase for effektiv 

forebygging og behandling av 

pasienter med høy risiko for å utvikle 

trykksår.

Se www.alertamedical.com for ytterligere info 
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