
HØJ RISIKO 
SoftCloud, Softform Premier 

Active 2 RX, Vicair, Essential Touch, 
InvaSoft

MIDDEL RISIKO 
Softform Premier Active 2 RX, Essential Touch,
Softform Premier, Softform Premier Maxi Glide, 

InvaSoft
LAV RISIKO 

Softform Premier Active 2 RX, Essential Touch,  
Essential Wave, Dacapo Combi, Dacapo Square,  

Dacapo Top, Dacapo Heavy user, InvaSoft

KOMFORT 
Dacapo Basic

HØJ RISIKO 

MIDDEL RISIKO 

LAV RISIKO 

KOMFORT 

Kategorisering af Invacares madrasser er baseret på:

•  Mange års erfaring med egne og sammenlignelige madrasser. 
•  Kliniske studier gennemført på sammenlignelige madrasser 
•  Udtømmende test af materialer og funktion

Kategoriseringen er tænkt som en hjælp til at vælge den bedst egnede madras 
til en specifik borger, med fokus på redistribuering af tryk og komfort. Valget af 
madras bør baseres på en individuel analyse af borgerens risiko for at udvikle 
tryksår. Kategoriseringen kan også tjene som en hjælp til at vælge madras 

til borgere, der allerede har et tryksår, Valget af madras skal, iht. EPUAP-
anbefalinger, altid ske efter forudgående individuel evaluering af borgerens behov. 
Madrassen er et særdeles godt supplement til en pleje- og behandling som bør 
tage udgangspunkt i EPUAP ”good practice statement” (https://www.epuap.org/) 
Madrassernes komfortskabende egenskaber samt  egenskaber der tilgodeser 
øvrige plejebehov, er ikke medtaget i kategoriseringen.

Invacare® Stairway - madrasser



Et redskab til støtte for valget af den 
rette madras

Trykket under borgeren bør redistribueres døgnet 
rundt. Dette stiller store krav til personalet, og 
det er svært at vælge den bedst egnede madras. 
Invacares kategorisering af madrassortimentet, 
er tænkt som et redskab til støtte for den 
overordnede kliniske vurdering og risikoanalysen 
for den enkelte borger. Kategoriseringen giver et 
overblik som fungerer som guide til valget af bedst 
egnet madras, under hensyntagen til redistribuering 
af tryk og komfort. Kategoriseringen baserer sig 
på mange års erfaring med madrasser, på kliniske 
studier af egne og sammenlignelige madrasser og 
på specifikke materialevalg. Madrassernes evne 
til at redistribuere tryk samt komfortskabende 
egenskaber har været i fokus. 

Totalkoncept inden for trykaflastning

Invacare tilbyder et komplet produktsortiment, der 
dækker langt de fleste behov for redistribuering af 
tryk og re-positionering, aktivt såvel som re-aktivt. 
Konceptet bygger på to elementære grundsten: 
Viden og produkter. Konceptet omfatter desuden 
uddannelse, rådgivning, service og eftersyn.

Tryksår påfører patienterne stor lidelse og kræver megen tid og mange penge at behandle. Heldigvis 
kan de fleste tryksår undgås ved faglig forudseenhed. Dette indebærer, blandt andet, en fastlagt plan for 
screening af den enkelte borgers risiko for at udvikle tryksår samt iværksættelsen af handlinger afledt af 
screeningen (iht. EPUAP - GPS). Derfor siger Invacare® at: ”Tryksår skal forudses - ikke ses”.

•   Anvendes til 
forebyggelse af tryksår 
hos borgere med 
høj-meget høj risiko 
for at udvikle tryksår

•   Anvendes som 
supplement til 
behandling af tryksår 
kat. 3 og 4 eller 
massive tryksår i kat. 2.

•   Anvendes som 
supplement til 
behandling af stadig 
tilbagevendende 
tryksår

•   Anvendes til 
forebyggelse af 
tryksår hos borgere 
med middel risiko for 
at udvikle tryksår

•   Anvendes som 
supplement til 
behandling af tryksår 
kat. 1-2.

•   Anvendes til 
forebyggelse af 
tryksår hos borgere 
med lav risiko for at 
udvikle tryksår

•   Anvendes som 
supplement til 
behandling af tryksår 
kat. 1-2.

•   Anvendes til borgere 
der stiller høje krav til 
komfort

•   Anvendes til borgere 
der ikke har risiko for 
at udvikle tryksår.

HØJ RISIKO MIDDEL RISIKO LAV RISIKO KOMFORT

Tryksår skal forudses og forebygges


