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Anerkendt teknologi til redistribuering af tryk

SoftCloud™ 
Alternerende madrasser



Invacare  
SoftCloud sortiment

“Anvend en aktiv madras (top eller helmadras) til 
borgere med høj risiko for at udvikle tryksår, når 
det ikke er muligt at tilbyde hyppig repositionering” 
(EPUAP, 2014)

SoftCloud alternerende  
madrasser

Trykterapi ved hjælp af alternerende madrasser, i 
samspil med individuel repositionering, anbefales til 
forebyggelse og behandling af tryksår døgnet rundt.

Som plejepersonale kommer man af og til ud for 
situationer, hvor borgeren har brug for at blive 
repositioneret hyppigere, end det er praktisk muligt 
at tilbyde. I de tilfælde anbefaler EPUAP, at borgeren 
tilbydes et aktivt madrassystem, som en del af det 
forebyggende tiltag.

Invacares SoftCloud sortiment består af aktive 
top- og helmadrasser af høj kvalitet, designet til 
anvendelse af borgere med høj risiko for at udvikle 
tryksår. Den alternerende trykterapi i SoftCloud 
madrasserne er designet med henblik på at skabe 
en repositioneringsrytme, der ligner det naturlige og 
spontane bevægemønster. Således redistribueres 
trykket flere gange hver time, selvom borgeren ikke 
bevæger sig.



NYE EGENSKABER 

Indentificerer og 
justerer automatisk

   Korrekt klinisk behandling med 
henblik på optimal komfort
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   Moderne og intuitiv pumpe

Intuitivt design
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Digital pumpe med 
plejefunktion/max 
luftindtag 

   Tilbyder en fast liggeflade, der 
tilsikrer optimale forhold under 
forflytninger og pleje, for både 
personale og borger
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     Håndtag 
Enkel håndtering og transport af madras

     Hjørneringe til lagen 
Løs fastgørelse af lagen med adgang til CPR ventil

    Betræk med lynlås på 4 sider 
360 graders lynlås med quick release funktion, der gør 
afmontering hygiejnisk og enkel 

     "Hængselsled" ved rygdel 
Tilbyder øget og optimal tilpasning i forbindelse med indstilling 
af ryg i siddeposition (Pro) og forebygger shear

     Fjernelse af tryk under hælzone 
Tilbyder 5 hælceller (Ace/Pro) og individuel og permanent 
fjernelse af tryk under hæle (Pro) til udsatte borgere evt. med 
eksisterende hælsår

    Kabelhåndtering 
   Ingen løse kabler på gulve

   CPR ventil 
Forstærket og bekvemt placeret CPR ventil til anvendelse i 
forbindelse med hjerte-lunge-redning

   Transportbeslag 
I pumpen kan indsættes et beslag, der sikrer, at madrassen 
holder luft i op til 72 timer uden strøm



u      Topmadras 

u      Opbygget af luftceller, 
der blidt alternerer 
uønsket tryk 

u       12 minutters cyklus

u      1 op/1 ned 

u      3 statiske hovedceller

SoftCloud alternerende 
madrassortiment

Sortimentet tilbyder 4 enkle løsninger: 

Intuitiv pumpe
Komfortniveauet indstilles ved hjælp af SoftCloud 
pumpens intuitive display. 

SoftCloud madrassernes pumpe tilbyder tillige 
CLP indstilling (kontinuerligt lavt statisk tryk) til 
gavn for fx borgere i terminalstadiet eller med 
stærke smerter. Trykket i madrassen indstilles ved 
hjælp af selvidentificering og automatisk justering. 
Audiovisuelle alarmer adviserer om eventuelle fejl 
i form af fx lavt tryk eller strømsvigt, og displayets 
indstillinger kan låses for øget sikkerhed. 

SoftCloud Top 
SoftCloud Air
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SoftCloud alternerende  
madrasser

u       Helmadras 

u      Opbygget af luftceller, der 
blidt alternerer uønsket 
tryk 

u     10 minutters cyklus 

u     2 op/1 ned 

u      Permanent oppustede 
celler langs madrassen 
for stabil og komfortabel 
liggeflade  

u      Speciel hælzone for særligt 
følsomme hæle og hæle 
med sår

u     3 statiske hovedceller

SoftCloud Ace

u      Helmadras 

u      Opbygget af luftceller, 
der blidt alternerer 
uønsket tryk 

u     10 minutters cyklus 

u     2 op/1 ned 

u      Betræk permeabelt i 
forhold til fugt og med 
højfrekvent svejste 
sømme 

u      Speciel hælzone for 
særligt følsomme hæle

u     3 statiske hovedceller

SoftCloud Air

u       Helmadras 

u      Opbygget af luftceller, 
der blidt alternerer 
uønsket tryk 

u       12 minutters cyklus

u     1 op/1 ned 

u      3 statiske hovedceller

SoftCloud Top SoftCloud Pro

SoftCloud Ace 
SoftCloud Pro



SoftCloud Top

Top/Air

Farve 

Mørk blå

OBS: farver kan variere en 

anelse fra ovenstående

Lovgivningsmæssige data 

Produceret i overensstemmelse med:
European Standard: BS EN 597-1 Cig 

European Standard: BS EN 597-2 Match 

BS7177:1996 Crib 5.

Pumpe:
Støjniveau: ≤ 30 dB

Anden information 

Essentiel sygepleje er overordentlig vigtig 
for forebyggelse af tryksår. Sortimentet af 
madrasser vil med sikkerhed bidrage positivt 
til resultatet af den forebyggende pleje og 
behandling. Uddannelse, klinisk evaluering og 
handlingsbaseret planlægning, med fokus på den 
enkelte borgers skrøbelighed og de fundamentale 
faktorer, er afgørende. Adskillige risikoscorings-
modeller er tilgængelige og bør anvendes i 
samspil med en løbende klinisk vurdering. 

Tekniske data 

Yderligere information om SoftCloud sortimentet kan indhentes ved kontakt til Invacare eller fra 
Invacares hjemmeside www.invacare.dk 

SoftCloud Air

SoftCloud Ace

Bredde 

83/85/88 cm

83/85/88 cm

83/85/88/103/116 cm

83/85/88 cmSoftCloud Pro

Længde 

200 cm 

200 cm

200 cm 

200 cm

Højde 

13 cm 

18 cm

20 cm 

20 cm

Max  
brugervægt 

200 kg 

200 kg

220 kg/ 350 kg

220 kg

12 cm

Dybde 

12 cm

To be 

25 cm

Bredde 

29 cm

24 cm

Højde 

25 cmAce/Pro
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