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Invacare® Stairway Sit



HØJ RISIKO
Vicair® Adjuster O2 10,  
Vicair® Vector O2 10, 

Matrx®Libra

Stort positioneringsbehov

Vicair® Adjuster O2 10/6,  

Vicair® Vector O2 10/6, 

Matrx
® Libra

MIDDEL RISIKO
Vicair® Active O2 10, 

Vicair® Adjuster O2 10/(6), Vicair® Vector 

O2 10/(6), Vicair® AllRounder O2, Flo-

tech Contour, Flo-tech Contour Visco 

Moderat positioneringsbehov

Vicair® Active O2 10

LAV RISIKO

Vicair® Liberty PT, Vicair® Liberty TC, 

Propad Premier, Caresit, Flo-tech® Lite, 

Flo-tech® Lite Visco, Rea® Max

Lavt positioneringsbehov

Vicair® Liberty PT, Propad Premier, 

Flo-tech® Contour, Flo-tech® Contour Visco, 

Flo-tech® Lite, Flo-tech® Lite Visco, Rea® Max

POSITIONERINGTRYKAFLASTNING

Invacare® 
Stairway Sit



Vælg rigtigt med Invacare®

Totalleverandør inden for antidecubitus

Invacare er totalleverandør og har stor ekspertise 
inden for hele antidecubitusområdet. Vi tilbyder 
en bred vifte af både madrasser, puder og rygge, 
så vi er i stand til at dække stort set alle behov for 
trykaflastning og positionering 24 timer i døgnet. 
Sortimentet er sammensat med fokus på både 
trykaflastning, shear, friktion, stabilitet og komfort.

Få del i vores viden om trykaflastning og 
positionering

Faglig viden og kunnen er altafgørende i 
forebyggelsen og behandlingen af tryksår. Invacare 
har stor kompetence inden for trykaflastning og 
positionering, og vi deler gerne vores viden med 
hjælpere, terapeuter og andre fagfolk. Derfor 
tilbyder Invacare en række kurser og seminarer, der 
giver viden og kvalifikationer til at vurdere, hvilke 
patienter, der er i risikozonen – og til at gribe hurtigt 
og effektivt ind, når de første tegn på tryksår anes.

Der findes et utal af forskellige produkter til forebyggelse og behandling af tryksår. Invacare Stairway Sit 
er et uvurderligt værktøj, når det handler om at vælge de puder, der giver den pågældende bruger en 
optimal siddestilling og trykaflastning.

•  Brugere med høj risiko for at 
udvikle tryksår.

•   Brugere med tryksår kategori 
3 og 4.

•   Brugere med middel risiko for 
at udvikle tryksår.

•   Brugere med tryksår kategori 
2 og 3.

•   Brugere med lav risiko for at 
udvikle tryksår.

•   Brugere med tryksår kategori 
0 og 1.

•   Brugere med komplekse 
positioneringsbehov.

•   Brugere med fleksible/ 
fikserede fejlstillinger.

•   Brugere med moderate 
positioneringsbehov.

•   Brugere med fikserede 
fejlstillinger.

•   Brugere med små 
positioneringsbehov

•   Brugere uden fejlstillinger.
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