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Invacare Softform Premier MaxiGlide

Egenskaber

Invacare Softform Premier 
MaxiGlide’s patenterede ”Glide” 
system bevirker, at madrassen 
følger liggefladens indstillinger. 
Når liggefladen indstilles ved 
eksempelvis elevation af såvel 
hoved- som benende øges selve 
længden på sengens liggeflade. 
Idet madrassen er opdelt i to lag, 
vil det nederste lag forblive og 
den øverste del vil følge brugeren. 
Dette gør madrassen yderst 
komfortabel, samtidig med at shear 
og friktion minimeres betydeligt. 
Madrassen er trykmålt på HMI med 
særdeles gode resultater. Desuden 
findes klinisk dokumentation.

Tryksårsforebyggelse 

Softform Premier MaxiGlide er 
en 2-delt madras bestående af en 
ydre skal og indeni en skumkerne 
opskåret i forskellige profiler, der er 
individuelt fleksible. Dette bevirker, at 
overfladespændinger, shear og friktion 
reduceres, samtidig med at brugeren 
synker ned i materialet, hvorved 
trykket fordeles over en større flade.

Betræk strækbart i flere 
retninger

Madrasbetrækket 
er strækbart i flere 
retninger og tilpasser sig 
skumkernens formbare 
overflade og tillader 
derved brugeren at 
synke ned i materialet.
 

Udnytter sengens 
indstillingsmuligheder optimalt

Madrassens profillerede skum gør det 
muligt til fulde at udnytte sengens 
indstillingsmuligheder, letter korrekt 
positionering af brugeren og således 
også arbejdet for plejepersonalet.

Inkontinensbetræk

Betrækket er strækbart i 
flere retninger, fremstillet 
af vandavisende 
polyurethane og har 
svejsede samlinger og 
afdækning ved lynlås.

Bund/skal i fast 
polyurethan (PU)

Den hårde PU-skal 
beskytter den bløde 
profillerede skumkerne 
mod beskadigelse fra 
sengens liggeflade 
og forlænger således 
madrassens levetid.   

Modulopbygget

Madrassen er 
modulopbygget, hvilket 
muliggør effektiv 
trykaflastning samtidig 
med en høj holdbarhed.



Egenskaber

Profilleret overflade

Overfladen 
minimerer shear- og 
friktionskræfter. 

Brandtest

Såvel betræk som skum 
er brandtestet.

Aftageligt betræk

Letter eftersyn af 
madrassen og letter 
rengøring. 

Patenteret design

“Glide” systemet er 
en patenteret løsning 
og forhandles kun hos 
Invacare.
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Farve

Blå

Tekniske data

Softform 
Premier MaxiGlide

Bredde Vægt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Max. brugervægt Rengøring

80°

830, 850, 880,  
900 mm

13 kg 247 kg 80°

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på 
www.invacare.dk.

Længde

2000 mm

Højde

150 mm

Produceret efter Europæiske standarder:  

BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, BS7177: 1996 Crib 
Source 5


