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Vedertagen teknologi gällande redistribuering av tryck  

SoftCloud™ 
Alternerande madrasser



Invacare  
SoftCloud sortiment

“Använd en aktiv madrass (topp eller 
ersättningsmadrass) för brukare med hög risk att 
utveckla trycksår   när det är inte möjligt att erbjuda 
frekvent repositionering "
(EPUAP, 2014)

SoftCloud alternerande  
madrasser

Alternativ tryckterapi inklusive individ

observation och respositionering  rekommenderas vid

förebyggande och behandling av trycksår, dygnet runt.

Vårdpersonal hamnar ibland i  situationer,

där brukaren behöver mer frekvent repositionering,

än det är möjligt att erbjuda. I sådana fall 
rekommenderar

EPUAP att brukaren erbjuds ett aktivt madrassystem

som en del av de förebyggande åtgärderna

Invacares SoftCloud-sortiment består av en aktivt

högkvalitativ topp madrass och ersättnings madrasser 
avsedda för

användning av högriskbrukare för att utveckla

trycksår. Den alternativa tryckterapin i SoftCloud
madrasserna är utformade för att skapa

en repositionering som liknar det naturliga och

spontant rörelsemönster. Således omfördelas

trycket flera gånger varje timme, även om brukaren 
inte lägesändrar sig självständigt.



NYA EGENSKAPER 

Identifierar och 
justerar automatiskt

   Korrekt klinisk behandling med 
hänseende gällande optimal 
komfort
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   Modern och intuitiv pump

Intuitiv design
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Digital pump med 
omvårdnads / max
luftpåfyllning 

   Erbjuder en fast liggyta 
som säkerställer optimala 
förhållanden under 
förflyttningar och omvårdnad, 
för båda personal och brukaren
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    Handtag 
Enkel hantering och transport av madrassen

     Hörn ringar för lakan 
Lossa fastsättning av lakanet för åtkomst till CPR-ventilen

    Överdrag med dragkedja på 4 sidor 
360 graders dragkedja med quick release funktion som gör det 
enkelt att demontera samt hygienisk

     "Gångjärnsled" vid ryggdelen 
Erbjuder ökad och optimal justering i samband med 
inställningen av ryggdelen (Pro) för att förhindra skjuvning

     Avlägsnande av tryck under hälzonen 
Erbjuder 5 hälceller (Ace / Pro) och individuellt och permanent 
avlägsnande av tryck under hälarna (Pro) för utsatta brukare. 
med existerande hälsår

    Kabelhantering 
   Inga lösa kablar på golv

   CPR-ventilen 
Förstärkt och optimalt placerad CPR-ventil för användning i 
samband med hjärt och lungräddning

   Transportskyddg 
Pumpen kan förses med ett lock som säkerställer att 
madrassen håller luften vid strömavbrott i upp till 72 timmar



u     Toppmadrass 

u      Uppbyggd av 
luftceller, som växlar 
varsamt enligt önskat 
tryck 

u     12 minuters cykler 

u     1 upp / 1 ner

u     3 statiska huvudceller

u     Hygienöverdrag 
ogenomträngligt i i 
förhållande till fukt 
och med högfrekvent 
svetsade sömmarr

SoftCloud alternerande 
madrassortiment

Sortimentet terbjuder 4 enkla lösningar: 

Intuitiv pump
Komfortnivån ställs in med SoftCloud pumpens 
intuitiva display.

SoftCloud madrasspump erbjuder också CLP-
inställning (kontinuerligt lågt statiskt tryck) till 
gagn för exempel brukare i terminalstadiet eller 
med stark smärta. Trycket i madrassen anpassar 
sig med självidentifiering och automatisk justering. 
Audiovisuella larm ger indikation om eventuella fel i 
form av t.ex. lågt tryck eller strömavbrott, displayens 
inställningarna kan låsas för ökad säkerhet.

SoftCloud Top 
SoftCloud Air
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SoftCloud alternerande  
madrasser

u     Ersättningsmadrass 

u      Uppbyggd av luftceller, 
som växlar varsamt enligt 
önskat tryck

u   10 minuters cykler

u   2 upp / 1 ner

u   Utrustad med uppblåsta 
sidoceller för en stabil och 
komfortabel liggyta

u   3 statiska huvudceller

u   Särskilt hälzon för extra 
känsliga hälar

u   Hygienöverdrag 
ogenomträngligt i i 
förhållande till fukt och 
med högfrekvent svetsade 
sömmar

SoftCloud Ace

u      Ersättningsmadrass 

u      Uppbyggd av luftceller, 
som växlar varsamt enligt 
önskat tryck

u   10 minuters cykler

u   2 upp / 1 ner

u   3 statiska huvudceller

u��    Särskilt hälzon för extra 
känsliga hälar

u    Hygienöverdrag 
ogenomträngligt i i 
förhållande till fukt 
och med högfrekvent 
svetsade sömmar

SoftCloud Air

u     Ersättningsmadrass 

u      Uppbyggd av luftceller, 
som växlar varsamt enligt 
önskat tryck 

u       12 minuters cykler

u     1 upp / 1 ner 

u      3 statiska huvudceller

u      Hygienöverdrag 
ogenomträngligt i i 
förhållande till fukt 
och med högfrekvent 
svetsade sömmar

SoftCloud Top SoftCloud Pro

SoftCloud Ace 
SoftCloud Pro



SoftCloud Top

Pump 1

Färg 

Mörkblå

OBS! Färgerna kan variera 

en aning från ovanstående

Data 

Producerad i enlighet med:
European Standard: BS EN 597-1 Cig 

European Standard: BS EN 597-2 Match 

BS7177:1996 Crib 5.

Pump:
Decibelnivå: ≤ 30 dB

Övrig information 

Grundläggande omvårdnad är oerhört viktigt 
för förebyggande av trycksår. Sortimentet av 
madrasser kommer säkert att bidra positivt 
till resultatet av förebyggande vård och 
behandling. Utbildning, klinisk utvärdering och 
handlingsbaserad planering med fokus på den de 
enskilda brukarens bräcklighet och fundamentala 
faktorer är avgörande. Flera riskbedömnings 
verktyg finns tillgängliga och bör användas i 
interaktion med en fortlöpande klinisk bedömning. 

Tekniska data 

Ytterligare information om SoftCloud-sortimentet kan erhållas genom att kontakta Invacare eller från 
Invacares hemsida www.invacare.se

SoftCloud Air

SoftCloud Ace

Bredd 

83/85/88 cm

83/85/88 cm

83/85/88/103/116 cm

83/85/88 cmSoftCloud Pro

Längd 

200 cm 

200 cm

200 cm 

200 cm

Höjd 

13 cm 

18 cm

20 cm 

20 cm

Max 
brukartvikt 

200 kg 

200 kg

220 kg/ 350 kg

220 kg

12 cm

Djup 

12 cm

To be 

25 cm

Bredd 

29 cm

24 cm

Höjd 

25 cmPump 2
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