
Flexibilitet & komfort

Dacapo Sortiment
Kvalitets madrasser i skum



Invacare Dacapo är ett brett sortiment av madrasser designade för att uppfylla kundernas behov inom 
hemsjukvård och på sjukhus. De är uppbyggda av högelastiskt, miljövänligt skum med hög densitet, alternativt 
viscoelastiskt skum inom segmenten standard, komfort och tryckavlastning.

Dacapo har utvecklats för att erbjuda optimal liggkomfort samt tryckavlastning utan kompromiss gällande 
hygien och användarvänlighet.

Dacapo

Invacare Dacapo Standard

Dacapo Standard är en basmadrass som uppfyller de grundläggande kraven för en god liggkomfort. Madrassen 
består av högelastiskt skum med god bärighet. 

Dacapo standard är 10 cm hög.

Dacapo Standard Överdrag

   100% bomull

   Maskintvätt 40 grader

Invacare Dacapo Basic

Dacapo Basic är en basmadrass utrustad med hygienöverdrag som väl uppfyller de grundläggande kraven på 
liggkomfort och med hög hygienisk standard. Det högelastiska miljövänliga skummet erbjuder ett stöttande 
underlag med stor följsamhet och hållbarhet. 

Dacapo Basic är 12 cm hög.

Dacapo Basic Överdrag

   100% vätsketätt

   Polyuretan med polyester

   Luftgenomsläppligt/ ångandas

   Töjbart i två riktningar

   Maskintvätt 95 grader



Invacare Dacapo Heavy User Light

Dacapo Heavy User Light är uppbyggd för att möta tyngre brukares behov och erbjuder ett fast, komfortabelt 
stöttande underlag.

Madrassen är uppbyggd av tre skikt. Det undre skiktet består av högelastiskt skum som upprätthåller 
madrassens stabilitet. Det mittersta skiktet även det av högelastiskt skum fast något mjukare. Det övre skiktet är 
av viscoleastiskt skum som ger extra god tryckavlastning och komfort.

Dacapo Heavy User Light är 15 cm hög.

Dacapo Heavy User Light Överdrag

   100% vätsketätt

   Polyuretan med polyester

   Luftgenomsläppligt/ ångandas

   Töjbart i två riktningar

   Maskintvätt 95 grader

Dacapo Heavy User Light finns även i 
en variant som klarar 350 kg brukarvikt.

Invacare Dacapo Comfort

The Dacapo Comfort är en komfort madrass som väl uppfyller de grundläggande kraven för en god 
liggkomfort. Det högelastiska miljöskummets volymvikt ger en ökad möjlighet för en god återhämtning 
samtidigt som madrassens unika öppna cellstruktur tillåter kroppen att andas. Madrassen är skuren i olika stora 
fyrkanter som är individuellt flexibla. Denna profilering gör det möjligt för kroppens konturer att sjunka ner i 
materialet så att optimal liggkomfort uppnås.

Dacapo Comfort är 12 cm hög.

Dacapo Comfort Överdrag

   100% vätsketätt

   Polyuretan med polyester

   Luftgenomsläppligt/ ångandas

   Töjbart i två riktningar

   Maskintvätt 95 grader



Dacapo

Invacare Dacapo Comfort Plus

The Dacapo Comfort Plus är en trycksårsförebyggande madrass som understödjer behandling av trycksår. 
Det högelastiska miljöskummets volymvikt ger en ökad möjlighet för en god återhämtning samtidigt som 
madrassens unika öppna cellstruktur tillåter kroppen att andas. Madrassen är skuren i olika stora fyrkanter som 
är individuellt flexibla. Denna profilering gör det möjligt för kroppens konturer att sjunka ner i materialet så att 
optimal liggkomfort uppnås.

Dacapo Comfort Plus är 14 cm hög

Dacapo Comfort Plus Överdrag

  100% vätsketätt

  Polyuretan med polyester

  Luftgenomsläppligt/ ångandas

  Töjbart i två riktningar

  Maskintvätt 95 grader

Invacare Dacapo Child

Dacapo Child är en enskikts madrass uppbyggd av ett högelastiskt miljövänligt skum. Madrassen är designad 
för lättare, yngre brukare och tillåter kroppens konturer att sjunka ner. Madrassens volymvikt ger en ökad 
möjlighet för god återhämtning.

Dacapo Child är 8 cm hög.

Dacapo Child Överdrag

  100% vätsketätt

  Polyuretan med polyester

  Luftgenomsläppligt/ ångandas

  Töjbart i två riktningar

  Maskintvätt 95 grader

*Finns även med bomullsöverdrag

Invacare Dacapo Kid

Dacapo Kid-madrassen är speciellt utformad för NordBed Kid vårdsäng, tillgänglig i 6 storlekar för att 
passa sängar både med och utan polstring. Baserad på Dacapo Child-designen med ett skikt hög elastiskt 
skum. Dacapo Kid´s fyrkantsskurna profilering minskar skjuvning och omfördelar trycket samt ger ett bättre 
mikroklimat. Sist men inte minst så ger madrassen en komfortabel och hållbar lösning för små barn.

Dacapo Kid är 10 cm hög.

Dacapo Kid Överdrag

  100% vätsketätt

  Polyuretan med polyester

  Luftgenomsläppligt/ ångandas

  Töjbart i två riktningar

  Maskintvätt 95 grader

  Svetsade sömmar



Invacare Dacapo Premier

Dacapo Premier har ett unik profilerat löst skuminlägg  som ger utmärkt komfort och optimerar tryckavlastningen. 
Madrassöverdraget är tvåvägs stretch och hjälper till att minska skjuv- och friktionskrafterna. Skuminlägget stöds 
av en u-kärna med fast ram av skum som underlättar patientförflyttning  genom att ge effektivt sidostöd. 

Dacapo Premier är 15 cm hög.

Dacapo Premier Överdrag

  100% vätsketätt

  Polyuretan med polyester

  Luftgenomsläppligt/ ångandas

  Töjbart i två riktningar

  Maskintvätt 95 grader

Invacare Dacapo Top Pro

Dacapo Top Pro är en högkvalitativ tryckavlastande madrass och har en skumkärna som har oberoende, 
geometriskt skuren profilering. Skumkärnan har större, mer stödjande profilering i mitten och mindre profilering 
vid  varje ände. Detta gör det möjligt för topp madrassen  att uppnå jämn tryckfördelning genom att anpassa 
sig till formen och kroppens form och utskjutande delar.

Dacapo Top Pro är 7 cm hög.

Dacapo Top Pro Överdrag

  100% vätsketätt

  Polyuretan med polyester

  Luftgenomsläppligt/ ångandas

  Töjbart i två riktningar

  Maskintvätt 95 grader



   Enkel att hantera

  Blixtlås

Diskret dragkedja på tre eller 4 sidor sidor beroende på 
modell försedd med överlappande droppkant.

   Högelastiskt skum

Polyuretanskum varierar i cellstruktur och densitet. Hög 
densitet har relativt jämn och tät cellstruktur som gör att den 
kan ge bra stöd när den belastas, samt bibehålla sin form när 
den är obelastad.

Handtag underlättar ytterligare enkel hantering av Dacapo-
sortiment.

Nyckelfunktioner och alternativ

   Olika alternativa överdrag

Hygienöverdrag 
Hygienöverdraget är en kombination av polyuretan och polyester. 
Överdraget är töjbart i två riktningar och följsamt mot kroppen. 
Materialet är luftgenomsläppligt och ångandas. Överdraget är 
allergitestat och behandlat mot dammkvalster.

Hygienöverdrag med evakueringsfunktion 
Evakueringsöverdraget är en kombination av polyuretan och 
polyester. Överdraget är töjbart i två riktningar och följsamt mot 
kroppen. Materialet är luftgenomsläppligt och ångandas. Överdraget 
är utrustat med handtag på alla fyra sidorna. På överdragets 
långsidor finns säkerhetsremmar som vid nödläge sveps över 
brukaren för säker fastsättning. 
Överdraget är allergitestat och behandlats mot dammkvalster.

Bomullsöverdrag 
Bomullsöverdraget är tillverkat i ren bomull och är tvättbart i 40°C.
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Tekniska data 

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

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Produktvikt Max brukarvikt Höjd 

Standard 7 - 10.5 kg 100 kg 10cm

Basic 8.5 - 12.5 kg  130 kg 12cm

Heavy User Light 11 - 16.5 kg 250 kg 15cm

Heavy User 12 - 17.5 kg 350 kg 15cm

Comfort 11.5 - 17kg 130 kg 12cm

Comfort Plus 13.5 - 19kg 140 kg 14cm

Child 3 kg 100 kg 8cm

Kid 6 kg 70 kg 10cm

Premier 14 kg 180 kg 15cm

Top Pro 4.5 - 5 kg 150 kg 7cm

1. Madrassens vikt varierar beroende på storlek. Medelvärde är utsatt som en indikation.

2. Madrasserna är tillgängliga i flera olika storlekar beroende på marknadens krav. Kontakta Invacare för mer information

Brandtestad i  överensstämmelse med den europeiska standarden EN 597 - 1 och den europeiska standarden EN 597 - 2  
Är tillämplig på alla Dacapo-modeller med ett polyuretanöverdrag.


