Invacare®

Antidecubitus StairWay

Invacare®

Antidecubitus StairWay

VÄGLEDNING - att välja madrass

Förebyggande hos brukare med hög risk att utveckla trycksår.
Brukare med trycksår kategori 3-4 eller massiva sår kategori 2.
■ Brukare med ständigt återkommande trycksår.
■
■


HÖG RISK

Förebyggande hos brukare med medelhög risk att utveckla trycksår.
Brukare med trycksår i kategori 1-2.

■
■

MEDELHÖG
RISK

Förebyggande hos brukare med låg risk att utveckla trycksår.
Brukare med trycksår i kategori 1-2.

■
■

LÀG RISK

Brukare med högre krav på liggkomfort.
Ingen risk att utveckla trycksår.

■
■

KOMFORT

Brukare som är i behov av en vanlig standard madrass.
Ingen risk att utveckla trycksår.

■
■

STANDARD

Invacare®

Antidecubitus StairWay

INVACARE –EN TOTALLEVERANTOR
Trycksår uppkommer vid långvarig inaktivitet eller belastning och är ett stort och kostsamt problem som
berör de allra flesta som arbetar inom vården och för patienten innebär det stort lidande.
Har man en gång haft ett trycksår och med behandling fått det att läka kommer ärrvävnaden efter såret
alltid att vara extra känslig och patienten löper därmed risk att få nya sår. Tänk på att de allra flesta
trycksår kan förebyggas med rätt insats vid rätt tidpunkt
Vi får ofta höra att det finns en mängd olika madrasser på marknaden och detta gör det svårt att hitta
rätt madrass till rätt brukare. För att det ska vara enkelt att välja rätt underlag så har vi valt att dela in
våra madrasser i olika grupperingar.
Med Invacare Stairway Antidecubitus är det enkelt att välja rätt madrass till varje brukare. Invacare levererar idag ett komplett madrass-sortiment för att täcka de flesta behoven inom tryckavlastning. Stairway Antidecubitus är framtaget med hänsyn till tryckavlastning, skjuv, friktion och komfort.
När det gäller förebyggande av trycksår indelas brukarna i olika riskgrupper: Riskvärdering görs med
hjälp av en riskvärderingsskala, exempelvis Norton eller Braden.
Invacare Stairway Antidecubitus beskriver vår rekommendation vid val av madrass i relation till riskgrupper: Invacare Stairway Antidecubitus kan också ge vägledning vid val av madrass om brukaren redan
har ett trycksår.

HÖG RISK
SoftAir Excellence,
SoftAir Super,
MicroAir MA50, Vicair
Dynamisk-, statisk luft

MEDELHÖG RISK
MicroAir MA50, Carebed,
Softform Premier,
Dacapo Comfort Plus, Combi

Dynamisk-, statisk luft, Högelastiskt miljöskum

LÀG RISK
Dacapo Combi, -Comfort Plus, -Heavy User,
-Top och Scandipuls
Trögskum, högelastiskt miljöskum och växeltryck

KOMFORT
Dacapo Comfort

Högelastiskt miljöskum

STANDARD
Dacapo Standard, -Basic och -Comfort
Högelastiskt miljöskum
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Invacare Dacapo Skummadrasser: kallskum, miljöskum, trögskum och växeltryck
Basmadrasser som uppfyller de mest basala
kraven på en god liggkomfort. Består av en kallskumskärna med god bärighet. Två alternativ av
överdrag finns: bomull och hygien.

Dacapo Standard och Basic

STANDARD

Dacapo Comfort
KOMFORT

STANDARD

Dacapo Combi, Top
MEDELHÖG
RISK

LÀG RISK

Dacapo Comfort Plus
MEDELHÖG
RISK

LÀG RISK

Dacapo Comfort är en komfortmadrass som väl
uppfyller de grundläggande kraven för en god
liggkomfort. Madrassen består av miljöskum som
är miljömärkt med den Europeiska blomman.
Skumkärnan är av miljöskum vars volymvikt ger en
ökad möjlighet för en god återhämtning samtidigt
som madrassens unika öppna cellstruktur tillåter
kroppen att andas. Denna madrass är uppbyggd
av olika stora nyckelhålsskurna fyrkanter för att ge
bättre stöd mot kroppens olika delar.
Två alternativ av överdrag finns: bomull och hygien.
Madrassen är 12 cm hög.

Förebyggande madrasser med trögskum / viscoelastiskt skum som tillåter brukaren att sjunka ner
i madrassen och där igenom fördela trycket på en
större yta. Levereras som kombinationsmadrass,
med en del kallskum. till det viscoelastiska skummet eller som toppmadrass. Levereras med luftgenomsläppligt inkontinensöverdrag.

Dacapo Comfort Plus är en tryckavlastande/ förebyggande basmadrass som uppfyller de grundläggande kraven för en god liggkomfort.
Madrassen består av miljöskum som är miljömärkt
med den Europeiska blomman. Denna madrass är
uppbyggd av olika stora nyckelhålsskurna fyrkanter för att ge bättre stöd mot kroppens olika delar.
Skummet har en god återhämtning och dess unika
öppna cellstruktur tillåter kroppen att andas. Konceptet erbjuder en dynamiskt kombination av
komfort, stöd och stabilitet samtidigt som skjuv
och friktionskrafter minimeras effektivt med hänseende på den nyckelhålskurna utformningen.
Med hygienöverdrag. Madrassen är 14 cm hög.
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Förebyggande av trycksår

Softform Premier
MEDELHÖG
RISK

LÀG RISK

Dacapo Heavy User

KOMFORT

LÀG RISK

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. Levereras
med luftgenomsläppligt inkontinensöverdrag.

Dacapo Heavy User är uppbyggd av tre skikt för
att skapa en ökad stabilitet, komfort och tryckavlastning.
Det undre skiktet består av kallskum med mycket
hög bärighet som upprätthåller madrassens stabilitet och motverkar att brukaren ”ligger igenom”.
Det mittersta skiktet består också av kallskum,
men av en mjukare sort, som ger en god komfort.
Det översta skiktet består av viscoelastiskt skum
som ger extra god tryckavlastning och komfort. Passar brukare som har låg risk att utveckla
trycksår.

Invacare Scandi Puls, växeltryck
Scandi Puls

LÀG RISK

Scandi Puls är konstruerad med två av varandra
oberoende luftkanalsystem som med hjälp av en
kompressor växelvis pumpas upp och tömmes.
Denna växling sker var tredje minut. Madrassen
levereras med en nästan ljudlös kompressor, och
ett madrassmaterial som är motståndskraftigt mot
vätska. En lätt strukturerad yta motverkar nedglidning.

Invacare CareBed, statisk luft
CareBed

MEDELHÖG
RISK

Invacare Carebed är en statisk luftmadrass som
ger effektiv tryckavlastning för att förebygga och
behandla trycksår. Madrassen är enkel att använda
med automatisk individuell inställning som säkrar
funktionen och underlättar hanteringen för vårdpersonalen. Madrassen följer sängens inställningar
och är mycket stabil och komfortabel. Finns med
påfyllnadspump alternativt underhållspump.
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Invacare Vicair Academy, statisk inkapslad luft
®

HÖG RISK

Invacare MicroAir MA50

HÖG RISK

MEDELHÖG
RISK

Invacare Vicair Academy madrassen ger en god tryckfördelning och stöd
till kroppen hos brukare med hög risk att utveckla trycksår 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.
Dynamiskt/ alternerande tryck
MicroAir MA50CE består av 16 alternerande luftfyllda celler som tillsammans bildar en komfortabel liggyta för brukaren. Cellerna är tillverkade av PU-behandlad nylon av hög kvalitet. Cyklerna kan ställas
in med alternering mellan 5 ,10, 16 eller 20 minuters intervall. Avlastningen utgår från principen en upp, en ner. Överdraget är tillverkat
utan bromerande eller halogena ämnen och är vätsketätt med ångandning. Överdraget är dessutom utrustat med blixtlås på alla fyra
sidor för optimal hygien och för att enkelt kunna tas av i samband
med rengöring.

Invacare SoftAIR, växeltrycksmadrasser
SoftAIR Super
HÖG RISK

SoftAIR Excellence
HÖG RISK

SoftAir Super är en fullhöjdsmadrass som är uppbyggd av 21 celler
(cell-in-cell) som inkluderar 3 statiska celler i huvudsektionen. Luften
i cellerna anpassas alternativt i faser om 12 minuter utifrån cykler
med 2 upp och 1 ner. Överdraget är elastiskt och ångandas och alla
sömmar är svetsade.

SoftAir Excellence är en fullhöjdsmadrass som är uppbyggd av 19
celler (cell-in-cell) som inkluderar 3 statiska celler i huvudsektionen
samt stabiliserande luftfyllda sidoceller som gör i- och urstigning
säker för brukaren. De stabiliserande luftfyllda sidocellerna ger även
en effektiv säkerhet för brukaren vid rörelse i sängen. SoftAir Excellence erbjuder även en självständig hälzon bestående av 5 mindre
celler med lågt tryck för individuell avlastning av detta känsliga
område.

INVACARE - EN TOTALLEVERANTÖR
Invacare erbjuder nu ett totalkoncept av madrasser för förebyggande och vid avlastning/
behandling av trycksår.
Vi har utvecklat och satt samman ett komplett madrassprogram så att vi kan täcka de allra
flesta behov inom tryckavlastning. I sortimentet har vi särskilt lagt vikt på att kunna erbjuda
olika valmöjligheter i den förebyggande delen av Stairway Antidecubitus med Trycksår skall
förutses - inte ses.
Med Invacare Stairway Antidecubitus erbjuder vi ett enkelt redskap som visar Invacares rekommendationer vid val av madrass i förhållande till de olika riskgrupperna.
Hög kunskap och snabba insatser för alla berörda grupper är helt avgörande faktorer vid förebyggande av trycksår.
Vi arrangerar även fördjupade utbildningar i ämnet Antidecubitus.
Vi har även en väl utbyggd serviceorganisation med erfarna servicetekniker som bl a sköter
service av våra madrasser.
All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället.
Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.
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