
Komfort och valfrihet

Support surface solutions

Förebyggande av tryckskador



Ett omfattande utbud av tryck 

fördelande skummadrasser
I över 20 år har Dacapo varit vårt pålitliga sortiment av tryckfördelande madrasser 

som har erbjudit komfort och stöd till användare med risk för tryckskador.

Designad i samråd med experter med klinisk kunskap i kombination med vårt 

designinnovations team.

Dacapo representerar ett komplett utbud av olika madrasslösningar.

Tryckfördelning
Alla våra kliniska madrasser erbjuder effektivt 

tryck fördelning för varje användares position.

Reducering av skjuv- och friktion
Vårt multistretchtyg i flera riktningar hjälper 

till att minska skjuv och friktion.

Mikroklimathantering
Skumstrukturer som säkerställer optimal 

mikroklimathantering.

Upptäck vårt
Dacapo sortiment

Top Pro Ampla Dacapo Kid

2 sided Basic Top

Premier Excel Ecogreen

“

”

Utvecklad för att 
erbjuda optimal 

nedsjunkning och 
tryck fördelning 



kg

Tryckfördelning

Vi är övertygade om att varje 

madrassdesign har genomgått 

rigorösa analyser och tester. I tillägg 

till tryckmätningen så inkluderar våra 

tester oberoende hållbarhetstest, 

cytotoxicitetstester, brandtestning 

och påskyndat åldrande.

Vi säkerställer att alla våra kliniska 

madrasser är kvalitetssäkrade och 

tillhandahåller optimal komfort och 

stöd för användaren.

På Invacare använder 

vi standardiserade 

tryckmätningsteknologier för 

information och bättre förståelse 

för tryckfördelningens effektivitet 

gällande våra madrasser. 

Illustrerad ovan Dacapo Excel  

med användaren i ryggläge.

Dacapo Premier

Design med U-kärna erbjuder 

stabilitet för användare som 

förflyttar sig i och ur sängen och ökar 

deras känsla av att vara säker vid 

förflyttning. Ett profilerat skuminlägg 

ger effektiv tryckfördelning.

Profilerna följer kroppens kontur i 

varje position och ökar kontaktytan 

med huden, minimera tryck och skjuv.

Dacapo Premier har enastående 

stöttande och återhämtande 

egenskaper varvid skummet med 

hög elasticitet, återhämtar sig extremt 

bra efter varje användning, ger 

användaren fortsatte stöd och hjälper 

till att minska risken för tryckskador.

Vårt flaggskepp, högelastisk skummadrass med 

U-kärna, är mycket känd för sin positiva inverkan 

gällande kliniska resultat.

>     Flera lager 
högelastiskt skum.

>    Stödjer upp till 180 kg  
brukarvikt.

>    Zonindelad profilering 

säkerställa en effektivt tryck 

omfördelning och mikroklimat 

hantering

>    Design med U-kärna  
underlättar förflyttning 

med effektivt sidostöd.

Kvalitetssäkrat hög
specificerat skum

Mjukt och
stödjande skum

Flervägs
stretchtyg

Funktioner du kan 
förvänta dig av en 
Dacapo madrass: 

Hållbar och
material som andas

Hygienisk maskin
tvättbart överdrag

Levereras
rullkomprimerad
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DacapoDacapo Excel
Ansvarsfullt designat, vår nya tryck omfördelande 

madrass uppnår klinisk excellens på ett hållbart 

sätt. Upptäck framtiden.

Vår senaste tryckfördelande madrass har 

en flerskiktsyta för att stödja effektivt 

tryckavlastning och mikroklimathantering.
Designen fokuserar på att uppnå 

utmärkta kliniska resultat som 

krävs av vårdpersonalen. Optimal 

tryckomfördelning, minskning av 

skjuv och friktion, madrassens 

hållbarhet såväl som patientkomfort 

är allt som uppnås samtidigt som vi 

tar hand om vår planet.

Dacapo Ecogreen är också 

helt i överensstämmande med 

rekommendationerna från EPUAP,  

för högt specificerad skummadrass.

Speciellt utformad för att följa 

kroppens konturer samtidigt 

som den säkerställer optimal 

mikroklimathantering. 

Dacapo Excel tillhandahåller 

enastående avlastning och 

återhämtning egenskaper. Tillåter 

användarens kropp att sjunka ned 

och omslutas i madrassen, vilket 

minskar trycket på huden. 

Dacapo Excel  har enastående 

stöttande och återhämtande 

egenskaper varvid skummet med 

hög elasticitet, återhämtar sig extremt 

bra efter varje användning, ger 

användaren fortsatte stöd för dem i 

riskzonen eller i hög risk att utveckla 

tryckskador. 

>   Naturligt bambutyg 
minskar syntetmaterial 

med 50 %.

>    Robust dragkedja 
gjord av återvunnet 
material och placerad 

för att förhindra vätska 

tränger in.

>    Stödjer upp till 150 kg  
brukarvikt.

>     Högelastiskt 
skum.

>    Zonindelad profilering 

säkerställer en effektivt tryck 

omfördelning och mikroklimat 

hantering.

>    Dragkedja på 3-sidor  
för enkelt byte av 

överdraget. 

>   2 bärhandtag  

på ena sidan för 

enkel hantering.

>    Stödjer upp till 150 kg  
brukarvikt.

>   Växtbaserad hög elastiskt 
skum minimerar påverkan 

på miljön jämfört med annat 

skum.

>    Profilerat skum designad 
för extra komfort 
och effektivt tryck 

omfördelning.

Kvalitetssäkrat hög
specificerat skum

Mjukt och
stödjande skum

Flervägs
stretchtyg

Funktioner du kan 
förvänta dig av en 
Dacapo madrass:

Hållbar och
material som andas

Hygienisk maskin
tvättbart överdrag

Levereras
rullkomprimerad
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Dacapo 2 Sided
En kombination av högelastiskt och visco 

elastiskt skum, som ger utmärkt nedsjunkning 

och omslutande egenskaper vilket underlättar 

tryckomfördelning.
Unik profilering gör det möjligt för 

madrassen att följa användarens 

kropp i varje position med ökad 

kontakt med huden. Denna design 

och funktion hjälper till att minska 

skjuv och friktion samtidigt som den 

säkerställer fullt användarstöd.

Dacapo 2-sided är mångsidig och 

erbjuder ett val av 2-sidor, en sida 

av högelastiskt skum och en sida av 

viskoelastisk skum.

Dacapo Basic
Att ge patienter en komfortabel och stöttande 

yta samtidigt som den hjälper till att minska skjuv 

och friktion.
Vårt högelastiska skum med hög 

kvalitet  ger en effektivt stöd yta för 

användaren. Hög funktionalitet och 

återhämtande egenskaper ser till att 

madrassen återställs och behåller sin 

form efter varje användning, stödjer 

användaren under lång tid

Skyddad av vårt multi-stretch, 

ånggenomsläppligt vätsketäta 

överdrag som är designad för att 

vara skonsam mot hud och minska 

skjuv och friktion.

>    Zonindelad profilering 

för effektivt tryck 

omfördelning.

>     Kombination av skum 

för optimal nedsjunkning 

och omslutning.

>    Stödjer upp till 130 kg  
brukarvikt.

>   Dragkedja på 
3-sidor för enkelt 

byte av överdraget.

Funktioner du kan
förvänta dig av en
Dacapo madrass:

Kvalitetssäkrat hög
specificerat skum

Mjukt och
stödjande skum

Hållbar och
material som andas

>    Högkvalitativt skum 

ge effektivt stöd och 

behåller sin form efter varje 

användning.

>    Dragkedja på 3 sidor  
för enkel inspektion 

och rengöring.

>    Stödjer upp till 130 kg  
brukarvikt.

>   Finns som undermadrass  
Dacapo Basic Low – 6 cm 

fungerar som en stödjande 

bas för dynamiska topp 

madrasser eller liknande.

Flervägs
stretchtyg

Hygienisk maskin
tvättbart överdrag

Levereras
rullkomprimerad
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Dacapo Top Pro
En toppmadrass i skum med högdensitet, som 

hjälper till att förbättra kliniska resultat när den 

används tillsammans med en annan basmadrass.
Zonindelad profilering i tre 

anatomiska områden, samverkar med 

kroppen och ökar kontaktytan med 

huden. Minimera skjuv och yttryck 

med enastående tryckomfördelning.

Dess ånggenomsläppliga cellstruktur 

säkerställer en ventilerad interiör 

och dessutom är våra överdrag 

andningsbara och vätsketäta, 

Dacapo Top Pro bidrar till ett positivt 

mikroklimat i huden.

Dacapo Top
Vår topp madrass i viskoelastiskt skum av 

hög kvalitet ger ökat stöd när den används i 

kombination med basmadrasser.
Det temperatur smarta skummet 

anpassar sig till användarens 

temperatur och kropps kontur. 

Med en öppen cellstruktur, är 

skummet väl ventilerat för att minska 

uppbyggnaden av värme och fukt, för 

effektiv mikroklimathantering.

Omsluts av vårt multi-stretchiga tyg 

som är ett andningsbart överdrag. 

Dacapo Top erbjuder ett avancerat 

toppskikt ovanpå basmadrasser.

>    Stödjer upp till 130 kg  
brukarvikt.

>    Helt dold dragkedja  
för att förhindra att vätska 

tränger in och ger en enkel 

åtkomst för besiktning och 

rengöring.

>     Ånggenomsläpplig cellstruktur 
ger naturligt luftflöde.

>    Zonindelad profilering 

ökar kontakten med 

huden.

>    Dragkedja på 3 sidor 
ger enkel åtkomst 

för rengöring och 

inspektion.

>    Stödjer upp till 150 kg  
brukarvikt.

>    Elastiska band i varje hörn  
för en säker fastsättning till 

undermadrassen.

>     Öppen cellstruktur 
för att hantera värme  

och fukt.

>    Elastiska band i  
varje hörn  
för en säker och 

fast position till 

madrassbotten.

Kvalitetssäkrat hög
specificerat skum

Mjukt och
stödjande skum

Flervägs
stretchtyg

Funktioner du kan
förvänta dig av en
Dacapo madrass:

Hållbar och
material som andas

Hygienisk maskin
tvättbart överdrag

Levereras
rullkomprimerad
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Dacapo Ampla

Designen fokuserar på att uppnå 

utmärkta kliniska resultat som krävs 

av vårdpersonal inklusive optimal 

nedsjunkning och omslutning, 

tryckomfördelning och minskning av 

skjuv- och friktionskrafter.

Madrassens bredare dimensioner 

erbjuda ett fullgott stöd för att 

säkerställa maximal komfort för 

användaren i varje position.

Vår nya högspecificerade madrass ger effektiv 

tryckomfördelning och mikroklimat hantering för 

tyngre brukare.

Dacapo Kid
Vår specialdesignade madrass för barn ger 

maximalt stöd och komfort, i kombination med  

vår vårdsäng NordBed Kid.
Ett högelastiskt skum i ett lager 

med fyrkantiga profiler för att 

säkerställa ökad kontaktyta med 

huden för effektiv tryckomfördelning. 

Profileringen överensstämmer med 

konturerna av barnet för ökat stöd 

och komfort i alla positioner.

Vårt vätsketäta överdrag är designad 

med högsta kvalitet och uppfyller  

hygienstandarder, vilket gör att 

Dacapo Kid ett bekvämt stöd för 

vilket barn som helst.

Kvalitetssäkrat hög
specificerat skum

Mjuk och
stödjande skum

Flervägs
stretchtyg

Funktioner du kan
förvänta dig av en
Dacapo madrass:

Hållbar och
material som andas

Hygienisk maskin
tvättbart överdrag

Levereras
rullkomprimerad

>    Profilerat skum  
omfördelar trycket, minskar 

skjuvkrafter och hjälper till 

att hantera mikroklimatet.

>   Dragkedja på 3-sidor  
för enkelt byte av 

överdraget.

>   2 bärhandtag  

på ena sidan för 

enkel hantering.

>    Stödjer upp till 350 kg  
brukarvikt.

>    Flera storlekar för att 

passa olika vårdsängar 

för tyngre brukare.

>    Fyrkantiga profiler 
för att följa kroppen 

och minska skjuv och 

friktion.

>    Stödjer upp till 70 kg  
brukarvikt.

>    Dragkedja med 
droppkant för att 

förhindra att vätska 

tränger in och ger enkel 

åtkomst för besiktning 

och rengöring.

>     Finns i 6 storlekar 
för att passa vårdsängen 

NordBed Kid



 

Alla Dacapo-madrasser har designats för att hantera olika risk nivåer när det gäller 

förebyggande av tryckskador. Beskrivningen nedan beskriver de som är antingen låga, 

medelhöga eller höga när man överväger olika nivåer för förebyggande av tryckskador.

Klinisk guide för 
val av madrass

+   Från en madrass med lägre risk till mer avancerade eller segmentspecifika madrasser, där 

finns något för alla. Dacapo-serien kan man lita  på för konsekventa funktioner som aktivt 

kan bidra till att förebygga tryckskador, såsom dess hållbara och andningsbara material, 

multistretchtyg samt positiv mikroklimathantering.

Låg Medium Hög

Lägre Risk Högre risk Specifika segment

Dacapo Top Dacapo Top Pro Dacapo Basic Dacapo 2 Sided  Dacapo Excel Dacapo Ecogreen Dacapo Premier Dacapo Ampla Dacapo Kid

Tryck

Skjuv

Friktion

Fukt

Temperatur

Stabilitet

Max brukarvikt (KG) 130 150 130 130 150 150 180 350 70

Risk nivå Komfort & Förebyggande Högre risknivå
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Tekniska data 

För mer information om denna produkt, inklusive bruksanvisningen, besök vår hemsida: www.invacare.se

Kvalitetssäkrad
Vi säkerställer att alla våra kliniska madrasser levererar optimal kvalitet. Utöver tryckmätning omfattar vår testning bl.a. 

oberoende hållbarhetstestning, cytotoxicitetstestning, brandtestning och accelererat åldrande.

Bredd Höjd Längd Vikt Brukarvikt  Tvätt temperatur 

Dacapo       
Premier

80 - 120 cm 15 cm 200-210 cm 14 kg 180 kg 95 °C

Dacapo            
Excel

80 - 120 cm 12, 14 cm 200, 210, 220 cm 10 – 15 kg 130, 150 kg 95 °C

Dacapo  
Ecogreen

80, 83, 85, 88, 90, 
105, 120 cm

15 cm 200 cm 14 kg 150 kg 95 °C

Dacapo          
2 Sided

80, 85 cm 15 cm 200, 205 cm 11.5 – 17 kg 130 kg 95 °C

Dacapo  
Basic

80, 85, 

90 cm
12 cm 200 cm 8.5 – 12 kg 130 kg 95 °C

Dacapo 
Top

80 - 120 cm 7 cm 180 - 215 cm 5 – 7.5 kg 130 kg 95 °C

Dacapo 
Top Pro

80 - 120 cm 7 cm
200, 215, 

220 cm
4.5 – 5 kg 150 kg 95 °C

Dacapo            
Ampla

85 - 120 cm 15 cm 200 - 205 cm 10 – 14 kg 350 kg 95 °C

Dacapo 
Kid

60 - 80 cm 10 cm 136 - 180 cm 5 – 6.5 kg 70 kg 95 °C
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