Vicair® Madrass

Effektiv tryckavlastning och
Trusted Solutions,
minimering av skjuvkrafter Passionate People®

Invacare Vicair madrassen ger en god tryckfördelning
och stöd till kroppen hos brukare med hög risk att
utveckla trycksår samt brukare med redan utvecklade
sår utan någon elektrisk utrustning.
Med lågfriktions luftceller formar madrassen sig
kontinuerligt efter kroppens konturer och rörelser.
Konceptet erbjuder en optimal kombination av
tryckavlastning, stöd och stabilitet samtidigt som skjuv
och friktionskrafterna minimeras effektivt.
Unik design

Effektiv tryckavlastning

Invacare Vicair madrassen använder sig av Invacare Vicair
Technology™, en unik och innovativ metod, som ger en
dynamisk liggyta och stöd med hjälp av flera hundra små
trekantsformade luftceller, kallade SmartCells™. Dessa
flexibla celler har en låg friktionsyta, glider därför lätt mot
varandra och formar sig således efter kroppens konturer.
Vicair madrassen består av 36 sektioner med SmartCells™.
Sektionerna är individuellt indelade och följsamma, därmed
minimeras skjuvkrafterna optimalt.

Varje enskild SmartCell™ bidrar till
individuell anpassning som tillåter kroppen
att sjunka ner i madrassen, därmed uppnås
en optimal tryckavlastning. Madrassen är
dessutom ytterst komfortabel och stabil att
ligga på. Vicair Technology™ gör, att det är
möjligt, för brukaren med svåra felställningar
att sjunka ner i materialet och uppnå optimal
komfort, stöd och effektiv tryckavlastning.

Specifikation

Överdrag

Flexibel inställning

Madrassens uppbyggnad

Vicair madrassen levereras med
ett löst 2-lags hygienöverdrag,
som både tillåter brukaren
att sjunka ner i madrassen
och minimerar skjuv – och
friktionskrafter.

Vicair madrassen är följsam i
reglerbara sängar.

De 36 sektionerna är placerade
på en botten av kallskum
Sektionerna är formade så att de
ger en stor understödsyta som
tillåter kroppen att sjunka ner
och ge en god tryckavlastning.

Tekniska data
För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår
hemsida www.invacare.se.
Bredd

Längd

Höjd

Vikt

Max brukarvikt

95°

kg
Vicair madrassen

800 / 900 / 1050 /
1200 mm

2000 mm

140 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

8 / 9 kg

Hygienöverdraget kan tvättas i 95°.
Se tvättråd i bruksanvisningen.
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Rengöring
ytter- och
inneröverdrag

250 kg

95°

