Invacare®

Carebed

Tryckavlastning baserad på statisk luft
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.

Invacare®

Tryckavlastning baserad på statisk
luft
Det är många faktorer som bör beaktas
när det gäller utvecklingen av trycksår.
En avgörande faktor är underlagets
tryck mot kroppen. Ett sätt att lösa
problemet är att låta kroppen sjunka
ned i underlaget. Trycket fördelas på
en större yta och blodcirkulationen
bibehålls. Vid ett tryck som överstiger
kapillärtrycket blir blodtillförseln
otillräcklig och trycksår kan utvecklas.
Invacare Carebed uppfyller kraven på
tryckfördelning mycket bra.

Carebed
Funktion
Carebed består av mer än
300 separata luftceller. Luften
transporteras och fördelas mellan
cellerna och anpassar sig efter
patientens kroppsform och vikt. Luft
pumpas i under ca 1 minut och
ventilen sluter sig vid rätt luftmängd.
Luften som pumpas i är dessutom
tempererad (27 °), så att kroppen
inte förlorar energi på att ”värma
upp madrassen”.

Egenskaper

Folie
Folien är följsam, lätt att rengöra och rekonditionera.

Undermadrass
Ett enkelt sätt att få ned den
totala madrasshöjden. 50
mm skum inklusive hygienöverdrag.

Underhållspump

Pump
Fylls med tempererad luft
(27°).

Carebed är kliniskt testad vid Department of Health, England. Carebed Operationsmadrass är testad på
Esbjergs sjukhus i Danmark med mycket gott resultat.
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Tekniska data

kg
g
Carebed

Storlek std:
900 mm

Storlek std:
1900 mm

Op: 480 mm

Op: 1030 /1700 /
2000 mm

90 mm

Invacare Carebed Inkontinensöverdrag
■ 100% vätsketätt
■ Polyester med polyuretan
■ Luftgenomsläppligt
■ Töjbart i två riktningar
■ Tvättbart 95º

Madrassens
vikt std: 3,8 kg
Pumpens vikt: 1,6 kg

Max brukarvikt:
150 kg

Material:
PVC utan tungmetaller och
syntetiskt gummi.
Madrassen kan återvinnas.
Nätspänning:
220 V
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