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EEN GOEDE NACHTRUST IS GOUD WAARD
Een rustige nacht, uitgeslapen wakker worden,… Het zorgt niet alleen voor een beter humeur, het zorgt ook voor het 
optimaal functioneren van ons lichaam overdag.

Helaas kan niet iedereen onbezorgd genieten van een deugddoende nachtrust. Zorgvragers met een 
ruggenmergaandoening, multiple sclerosis, hersenverlamming of andere neurologische aandoeningen zijn vaak 
niet in staat om te transpireren om zo overbodige warmte kwijt te raken. De nacht doorbrengen in een ligorthese 
brengt hierdoor vaak problemen van oververhitting met zich mee. Ook voor zorgvragers die lijden aan overmatig 
zweten kan een goede nachtrust in een ligorthese niet altijd gegarandeerd worden. Doordat de vochtige lucht 
gevangen zit tussen de orthese en het lichaam, stijgt bovendien het risico op huidproblemen zoals vochtletsels en 
doorligwonden. 
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In samenwerking met verschillende zorginstellingen ontwikkelde Albatros de gepatenteerde Air Dreamer®: de 
innovatieve ligorthese die komaf maakt met deze problematiek dankzij het geïntegreerd, actief ventilatiesysteem. 
De Air Dreamer® zorgt ervoor dat de warmte van het lichaam sneller en beter wordt afgevoerd. Dankzij de 
geventileerde ligorthese daalt de luchtvochtigheid rond het lichaam waardoor er minder kans is op doorligwonden. 
Dit maakt de nacht aangenamer.

Resultaat? Een betere nachtrust, een gelukkige zorgvrager én verzorger.
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Albatros maakt de Air Dreamer® op maat van de zorgdrager, deze bestaat mede uit gerecycleerde mousse van 
hoogwaardige kwaliteit.

Nadien wordt de unieke Air Dreamer® uitgerust met volgende onderdelen:

Als afwerking voorzien we een design hoes, gemaakt van een comfortabele stof. 

• BREEZE
Een ingebouwde ventilator aan het hoofduiteinde
van de matras. Geluidsarm en via USB aan te
sluiten op de stroomvoorziening.

• COMFORT LAYER
Een innovatief 3D-textiel dat zorgt voor een
optimale luchtverdeling over de ligorthese.

• EASY PAN
Een eenvoudig uitneembare bedpan voor een
optimale hygiëne en onderhoud.

• VENTI CUSHION
Het luchtverdeelkussen boven de bedpan dat de
luchtcirculatie optimaliseert.
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WERKING

Het Comfort layer 3D 
textiel helpt de vochtige 
warmte met behulp van 
de aangevoerde lucht te 
verwijderen.

De electrisch aangedreven 
Breeze zuigt omgevingslucht 
aan en blaast deze in het
gepatenteerde ventilatie-
systeem.

De Easy Pan vangt eventuele lekkages 
van sondevoeding of urine op. Deze kan 
gemakkelijk samen met het Venti-Cushion 
verwijderd worden voor reiniging.

Het speciaal ontworpen Venti-Cushion 
(luchtverdeelkussen) verspreidt de 
aangevoerde lucht gelijkmatig over de 
rugoppervlakte.

Doel: evacueren van vochtige warmte onder de zorgvrager door middel van een aangename luchtcirculatie.
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ONDERHOUD EN HYGIENE

De design hoes kan 
gewassen worden op 60°.

De orthese zelf is bestendig
tegen lekkages en kan met 
een vochtige doek
gereinigd worden.

Het Venti Cushion en 
de Easy Pan kunnen 
eenvoudig verwijderd 
en gereinigd worden 
met een standaard 
reinigingsmiddel.
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VRAGEN? 
CONTACTEER ONS!

Albatros NV

Gestelhoflei 37
2820 Bonheiden

+32(0)15 56.01.56
contact@albatros.be

www.albatros.be

OPENINGSTIJDEN 
MA-VR: 8u30-12u00  

& 12u30-17u00 

ZA-ZO: gesloten 




