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Trykaflastende skummadras
Invacare Softform Premier er en antidecubitusmadras, der er udviklet i samarbejde med klinikere. 
Resultatet er blevet en trykaflastende madras i særklasse, til brugere, hvor såvel komfort som 
trykaflastning er vægtet højt. I udformningen af Softform Premier er der taget særlig højde for 
trykreducering ved hælene. Softform Premier er praktisk og holdbar og giver enestående komfort og 
trykaflastning.



Tekniske data

Reduceret/formet over-
flade ved hæle
Skummet i madrassens ben-
ende er formet til bedre at 
kunne aflaste brugerens 
hæle, da der her ofte er stor 
risiko for udvikling af tryksår.

Leveres med inkontinensbetræk

Betrækket er strækbart i flere 
retninger og er fremstillet af 
vandafviselig polyurethan med 
svejsede samlinger og afdækning 
ved lynlås; madrassens skumkerne er 
således effektivt beskyttet. Ligeledes 
beskyttes skumkernen af en hård 
PU-skal, der forlænger madrassens 
levetid.

Nem at transportere
Madrassen er monteret med 
to bærehåndtag og er såle-
des nem at transportere.

Såvel betræk som skum er 
mærket med "This side up"
Madrassen tillader brugeren 
at synke ned i materialet, 
hvilket giver mulighed for en 
jævn fordeling af trykket.

Blå

Farve

Egenskaber

Softform 
Premier

Produceret efter Europæiske standarder:  
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match.
Skum: BS 5852: 1990 Crib Source 5; 
Betræk: BS7175: 1989 Crib Source 5.

830, 850,  
880, 900 mm

2000 mm 140 mm 13 kg

kggkgkg

247 kg

Rengøring: 80°

Forebyggelse af tryksår

Invacare Softform Premier er en 
2-delt madras, bestående af en 
ydre skal og indeni en skumkerne 
opskåret i profiler, der er individuelt 
fleksible. Profileringen er desuden 
varieret. Under sædepartiet 
er profilerne således store og 
nøglehulsopskårede. Dette gør hele 
overfladen effektivt trykfordelende. 
Madrassen er trykmålt på HMI med 
særdeles gode resultater. Desuden 
findes klinisk dokumentation.
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