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Invacare Softform Premier Active 2 RX

Softform Premier Active 2 RX hybrid madrass system 
erbjuder omfördelning av tryck, till brukare med låg till hög 
risk för att utveckla sår som ett resultat av tryck eller tryck 
och skjuv i kombination. Den kliniskt väldokumenterad 
Softform Premier madrassen i kombination med ett lager 
av alternerande luftceller är extremt effektiv i förebyggande 
och som komplement gällande behandling av trycksår. 
Madrassens yta ger ett optimalt stöd för brukaren utan 
att kompromissa gällande komfort och minsta möjliga 
störning och vibration. Med ett enkelt tryck på en knapp 
ansluts Active 2 RX pumpen och de växlande luftcellerna 
aktiveras. Detta ökar fördelningen av trycket och därmed är 
behandlingen anpassad till ett ökat behov.

Insluten luftslang 

Luftslangen mellan madrass och 
pumpen är helt insluten av ett 
material med svetsade sömmar. 
Detta optimerar infektionskontrollen 
och minskar risken för skador på 
luftslangen. När pumpen inte är 
inkopplad fäst fast luftslangen på 
kortsidan av madrassen med en 
tryckknapp.

Design av luftceller

De flexibla luftcellerna anpassar 
sig till kroppens form och 
möjliggör för brukaren att 
sjunka ner i madrassen med 
följande omfördelning av trycket 
för kroppens alla delar.

En reaktiv madrass - för brukare i hög risk

Skum av hög kvalitet med skuren profilering, för 
ökad omfördelning av tryck under extremiteterna, 
fyrkantskuren profilering under bålen som ger 
omfördelning av tryck på denna, en något tyngre 
del av kroppen. Skärningarna är “ihåliga” för att öka 
ventilation och optimera mikroklimatet. Formen och 
designen är särskilt lämplig för brukare med medel 
och hög risk för att utveckla trycksår. Den reaktiv 
madrassen kan enkelt anpassas till brukaren tillfällig 
eller permanent vid ökad risk för tryck och / eller 
med svåra trycksår, varigenom madrasssystemet 
“uppgraderas” från en reaktiv madrass till en aktiv 
madrass.

Aktiv madrass - för brukare med extra hög risk

Med denna “uppgraderade” -funktion ändras 
madrassen, som nu erbjuder en aktiv omfördelning 
av trycket. Med ett tryck på en knapp, anslut Aktiv 2 
RX pumpen och växlande luftceller aktiveras. Detta 
ökar omfördelningen av trycket under brukaren. 
Denna kombination av hög kvalitets skum och 
växlande luftceller rekommenderas för brukare med 
hög, extra hög risk för utveckla trycksår och / eller 
med befintliga trycksår. 

Nätkabelhantering

Ett enkelt tryckknappssystem 
längs långsidan av madrassen 
säkerställer att nätkabeln inte 
kommer i kläm eller faller i 
golvet.
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Uppbyggt i sektioner 

Softform Premier Active 2 RX består av individuellt 
utbytbara sektioner. Således kan hållbarheten 
förlängas och ekonomin optimeras.

“Step Up / Step Down” med Active 2 RX-pumpen

Anslut strömmen och tryck på ON-knappen - så 
enkelt är det!
Pumpen justerar automatiskt trycket i cellerna till 
den enskilda brukarens behov och i samband med 
lägesändring. Pumpen är extremt tyst och så stör 
inte brukarens sömn.

Innovativt “glid” system

Skjuvkrafter är mycket viktiga gällande utvecklingen 
av trycksår (EPUAP Clinical Practice Guidelines, 
2014). Softform Premier Active 2 RX erbjuder ett 
innovativt glidsystem, mellan skum och luftceller 
som signifikant minskar skjuvning när madrassen 
används med reglerbara vård sängar. 

Högelastiskt skuminlägg

I det osannolika fallet av strömavbrott, kommer 
brukaren förblir stödd av skum med hög 
specifikation. Detta minskar behovet av brådskande 
åtgärder och madrass ersättning

Softform Premier Active 2 RX - En lösning som 
sätter brukaren i fokus.

Softform Premier Active 2 RX kombinerar en 
väldokumenterad omfördelning av tryck, med 
uppbyggnad av ett högkvalitativt skuret skum, 
med ett inlägg av växlande luftceller som kan 
aktiveras vid behov. Det betyder att madrassen 
med stor fördel kan tillämpas på alla riskgrupper. 
Uppbyyggnaden av madrassen, med alternerande 
luftceller placerade under skummet, ger dessutom 
stöd till brukarens egen rörlighet.
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Färg

Baltisk blå

Tekniska data

 
Bredd Vikt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Max brukarvikt Rengöring

80°

För mer information, tekniska data etc. om denna produkt, se bruksanvisningen som finns för nedladdning  
www.invacare.se.

Madrassen är tillverkad enligt:

European Standard: BS EN 597-1 Cig 
European Standard: BS EN 597-2 Låga 
BS7177:1996 Crib 5.

Pump

Ljudnivå: 24 Db 
Cykeltid: 10 min. (Princip: 1 upp 1 ner)

 
Längd

 
Höjd

Softform Premier 
Active 2

830 - 900 mm 1810 - 2100 mm 152 mm 14 kg 247.6 kg 80°


