avancerad hybrid teknologi

Hybrid madrass utan pump
Hanterar tryck, skjuv och mikroklimat
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Revolutionerande
Hybrid madrass utan pump
Vår nya InvaSoft™ Hybrid madrass har avancerade
funktioner gällande hybridteknik för att bättre hantera
kritiska faktorer förknippade med tryckskador.
InvaSoft ™ Hybrid använder en innovativ

experter, InvaSoft™ Hybrid är en enkel, effektiv

kombination av material och teknik för att

lösning designad för att möta de många

förbättra tryckfördelning, minska skjuvning och

utmaningar som vi står inför i olika vårdmiljöer.

friktion samt säkerställa en mycket effektivt

Oberoende testresultat bekräftar också att vår

mikroklimat hantering.

InvaSoft™ Hybrid är mycket effektiv att hantera

Genom vårt dedikerade forskning och design

de viktigaste externa faktorerna för utveckling

team inklusive ett samarbete med hudvårds

av tryckskador.

Överdrag

>

 litstarkt medicinskt tyg med
S
hög luftgenomsläpplighet.

>

 lastiskt tyg i flera riktningar
E
minskar skjuvning och friktion.
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Tryckfördelning

Reducering av
Skjuv och friktion

Vår innovativa
automatiska inställande
teknik tillåter ickeströmförsörjande
tryckfördelning i alla
patientpositioner, utan
behovet av en pump.

InvaSoft™ Hybrid-fördelar
innovativa material för att minska
skjuvning och friktion.

>

>

5°

Sluttande hälzon och
skyddande lager mot skjuv
som flyttar vikten från det
sårbart hälområdet.

>

 jukt, följsamt toppskikt
M
omsluter brukaren för
maximal komfort och stöd.

>

 tta horisontella luftceller
Å
för individualiserad reaktiv
tryckfördelning.

 inskning av överskottsvärme
M
och fukt genom speciellt
utformade intag.
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Mikroklimat
Reglering
Ett banbrytande luftflöde utan pump (N.P.A.T.),
InvaSoft™ Hybrid ger en kontinuerlig reglering av
mikroklimat.
>

 xceptionell luftcirkulation
E
med ett öppet strukturerad och
stödjande nudelmaterial.

>

 rofilerat skum för
P
extra komfort och
tryckfördelning

Brukarens komfort
>

 ltra-mjukt och stödjande
U
lager för extra komfort och stabilitet.

>

230 kg brukarvikt
ger tydligt support.
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Avändarvänlig
Effektiv
Underhåll
Kostnadseffektiviteten och de kliniska fördelarna med hybridmadrasser
erkänns alltmer. Den modulära designen och komponenterna i InvaSoft™
Hybrid är alla utbytbara vilket maximerar produktens livslängd, minskar
kostnader och minimera miljöpåverkan.

Användarvänlig

Effektiv

Underhåll

Lätt att använda, ingen komplicerad

Effektiv och oberoende testad

Inget förebyggande underhåll

installation är nödvändig.

gällande omfördelningen av trycket.

nödvändig.

Lätt att rengöra, vilket garanterar en

Effektiv och oberoende testad

Ingen elektrisk pump behövs och

snabb rotation mellan patienter.

gällande minskning av skjuvning och

bidrar därför till ett miljövänligt

friktion.

system med ett positivt

Lätt att underhålla,
huvudkomponenter kan enkelt bytas

Effektiv och oberoende testad

ut utan behovet av specialverktyg

gällande hantering av mikroklimat.

koldioxidavtryck.
Modulär design betyder att huvud
komponenter kan individuellt

eller kunskap.

ersättas.

Kostnadseffektivitet
Kliniska fördelar
Enkel lösning

TEMPERATUR

Oberoende testad

FUKTIGHET

InvaSoft™ Hybrid har genomgått rigorösa
testningar via Berlin Cert, en oberoende
testanläggning med specifika expert
kunskaper av madrasser. De tester som
utfördes jämförde InvaSoft™ Hybrid

68.0%

78.3%
Hybrid C

67.3%
Hybrid A

Hybrid B

63.8%

30.3 oC
Hybrid C

InvaSoftTM Hybrid

32.3 oC
Hybrid B

InvaSoft™ Hybrid visade sig ha

30.1 oC

Klinisk Excellens

Hybrid A

mikroklimat.

28.8 oC

områdena tryck, friktion och hantering av

InvaSoftTM Hybrid

med tre ledande hybrid madrasser inom

överlägsen prestanda i temperatur och
fuktighetshantering - överträffar alla
konkurrenskraftiga hybrid madrasser.

*Jämförande tester med tre ledande hybrid madrasser.

Teknisk data
För mer information om den här produkten, inklusive bruksanvisningen, besök vår webbplats: www.invacare.se

kg

Bredd

83,85,88 cm

Höjd

17 cm

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Längd

200, 210 cm
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Vikt

18 kg

Max brukarvikt

230 kg

Tvättemperatur

95 °C

