avanceret hybridmadras

Hybridmadras uden pumpe
Forebygger trykskader og forbedrer hudens mikroklima

avanceret hybridmadras

Innovativ hybridmadras
Den nye InvaSoft™ Hybrid er fremstillet ved hjælp
af avanceret hybridteknologi, der modvirker de
kritiske forhold, der er forbundet med trykskader.
InvaSoft™ Hybrid bruger en innovativ

Uafhængige testresultater bekræfter, at

kombination af materialer og teknologier til

InvaSoft Hybrid er yderst effektiv til at

forbedring af trykredistribution og shear, og

forebygge af trykskader, ved at påvirke flere af

sikrer et godt mikroklima for huden.

de væsentligste eksterne faktorer.

Ved hjælp af et optimeret design, udvikling
og rådgivning fra eksperter, har vi udviklet
en hybridmadras, der løser mange af de
udfordringer, der er omkring gængse madrasser.

Betræk

>

Holdbart og åndbart betræk
til brug i sundhedssektoren.

>

Strækbart i alle retninger
reducerer shear og friktion.
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Trykredistribution

Reduktion af
shear og friktion

Vores innovative og automatiske
justeringsteknologi tillader
trykfordeling i alle positioner
uden behov for en pumpeenhed.

InvaSoft™ anvender innovative
materialer og en særlig konstruktion
for at reducere shear og friktion

>

>

5°

Aflastende hælzone og et antishear materiale sørger for at
beskytte de sårbare hæle.

>

E
 t blødt og strækbart
betræk sørger for korrekt
nedsynkning og giver
maksimal støtte og
support.

>

Otte horisontale luftceller
giver en individuel
redistribution af trykket,
hvor der er mest behov.

Reduktion af varme og fugt sikres
ved særlige ventilationskamre i
siderne på skummet.
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Mikroklima
kontrol
Ved brug af “Non-Powered Airflow Technology”
sikrer InvaSoft™ Hybrid en god regulering af
mikroklimaet.
>

Exceptionel luftcirkulation ved
hjælp af en åben struktur med et
unikt spongiøst materiale.

>

Kastelleret skum for ekstra
komfort og redistribuering
af tryk.

Komfort
>

>

Ultra-blød og understøttende
opbygning af skumdelen giver
ekstra komfort og stabilitet.
Brugervægt helt op til 230 kg. sikrer
anvendelse til en stor målgruppe.

avanceret hybridmadras

Brugervenlig
Effektiv
Dokumenteret
Både de økonomiske og kliniske fordele ved brug af hybridmadrasser
er unikke. InvaSoft™ Hybrids modulære design sikrer, at de innovative
komponenter alle er udskiftelige, hvilket maksimerer produktets levetid og
reducerer driftomkostninger og miljøpåvirkningen.

Brugervenlig

Effektiv

Dokumenteret

Let at bruge uden besværlige og

Let at vedligeholde uden behov for

Effektiv og dokumenteret

tidskrævende indstillinger.

service.

trykaflastning.

Let at rengøre og genanvende.

Miljøvenlig uden anvendelse af

Effektiv og dokumenteret reduktion

strøm.

af shear og friktion.

Sikker at bruge ,da indstilling sker

Effektiv og dokumenteret

automatisk.

mikroklimakontrol.

Let at servicere, da madrassens
komponenter let kan udskiftes.

Miljøvenlig
Dokumenteret
Let at bruge

TEMPERATUR

Uafhængige test

FUGTIGHED

InvaSoft™ Hybrid har gennemgået et
større antal uafhængige tests foretaget af
Berlin Cert, et uafhængigt testinstitut med
særlig erfaring indenfor madrasser.
Testresultaterne er sammenlignet med 3

68.0%

78.3%
Hybrid C

67.3%
Hybrid A

Hybrid B

63.8%

30.3 oC
Hybrid C

InvaSoftTM Hybrid

32.3 oC
Hybrid B

lavere end de konkurrende madrasser.

30.1 oC

hvor temperatur og fugtighed er tydeligt

Hybrid A

forhold til kontrol af hudens mikroklima,

28.8 oC

viser, at InvaSoft™ Hybrid er klart bedst i

InvaSoftTM Hybrid

andre hybridmadrasser på markedet og

*Sammenligningstest med 3 andre hybridmadrasser.

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

kg

Bredde

83 - 88 cm

Højde

17 cm

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Længde

200 cm

Vægt

18 kg
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Brugervægt

230 kg

Vasketemperatur

95 °C

