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Egenskaper

Invacare Softform Premier är en antidecubitusmadrass, som är utvecklat i samarbete med 
vården. Resultatet är en tryckavlastande i världsklass, till brukare, där både komfort och 
tryckavlastning är av högsta vikt. Utformningen av Softform Premier är speciellt framtagen för 
extra tryckreducering av hälarna. Softform Premier är användarvänlig med god hållbarhet samt 
ger enastående komfort och tryckavlastning.

Tydlig markering av både skum 
och överdrag - „Denna sida upp“ 

Madrassen tillåter brukaren att 
sjunka ner i materialet, vilket ger 
en jämn fördelning av trycket.

 
Enkel att transportera 

Madrassen är utrustad med två 
bärhantag för att underlätta 
transport.

Tekniska data

Softform 
Premier

83, 85, 88, 90 
cm

2 meter

Överdragets färg

Förebyggande av trycksår 

Invacare Softfrom Premier är en tvådelad 
madrass, bestående av en yttre ram med ett 
inlägg av profilskuret skum, som är individuellt 
flexibelt. Profileringen är dessutom varierande. 
Under sätesdelen är profilerna större och 
nyckelhålsskurna. Detta gör hela liggytan 
effektivt tryckfördelande. Madrassen är testad 
på danska HMI med mycket goda resultat. Klinisk 
dokumentation finns. Trycksårsförebyggande 
madrass som understödjer behandling av trycksår 
kategori 1-2. 

Levereras med vätsketätt hygienöverdrag

Överdraget är elastiskt i flera riktningar och är 
tillverkat i 100 % vätsketätt polyuretan som ångandas. 
Överdraget har svetsade sömmar med droppkant 
över blixtlåset för extra skydd av skumkärnan.

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

14 cm 13 kg 247.6 kg

80°

80°

Brandtestat enligt Europeiska 
Standarder  
BS EN 597:1 Cigarett, BS EN 597:2 
Låga Skum: BS 5852: 1990 Crib: 5 
Överdrag BS 7175: 1989 Crib: 5

Reducerad/ form av inlägget vid 
hälarna

Skummet i madrassens bendel 
är utformat för att ge bättre 
avlastning av brukarens hälar, där 
risken för att utveckla trycksår 
många gånger är stor.

Blå


