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Hybrid teknologi - statisk/dynamisk madrass
Softform Premier Active 2 er en videreutvikling av det klinisk utprøvde Active-systemet, nå med nye og 
forbedrede egenskaper designet for å øke brukerens komfort ytterligere. 
Softform Premier Active 2 er velegnet til pasienter med middels og høy risiko for å utvikle trykksår i 
kategori 3 og 4. Madrassen er en kombinasjonsmadrass som har et innlagt vekseltrykk mellom ett lag 
profilert- og ett lag stabiliserende høykvalitetsskum.
Softform Premier Active 2 kan brukes med eller uten aktivering av vekseltrykket. Uten vekseltrykket 
aktivert, beholder den posisjon som en statisk skummadrass for brukere med middels risiko for trykksår. 
Dersom brukeren har behov for en dynamisk madrass, kan man enkelt koble til en pumpe som gir 
madrassen en overflate med vekslende trykk som gir enda bedre trykkavlastning. Dette kan gjøres uten 
å flytte brukeren, slik at brukerens komfort ivaretas.
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Statisk/dynamisk madrass

Det dynamiske luftinnlegget mellom 
de to skumlagene gjør det mulig å 
veksle mellom statisk madrass og 
dynamiske vekseltrykksystem uten 
ubehag for brukeren. Luftcellene 
under skummet veksler i sykluser på 
10 minutter og gir trykkavlastning 
under vekslingene.

Digital pumpe

Den digitale pumpen justerer trykket 
etter brukerens vekt og sikrer 
dermed at trykket til en hver tid er 
optimalt. Pumpen er utstyrt med 
alarm i tilfelle strømstans eller feil. 

Madrasstrekket er svært elastisk og 
tilpasser seg skumkjernens formbare 
overflate uten å skrukke, samtidig 

som brukeren synker godt ned i 
materialet. 

For å fylle madrassen løsner 
man slangen fra fotenden av 
madrassen. 

Fest slangen til den digitale 
pumpen.

Trykk på «on». Dette krever 
ingen tilleggsjusteringer. 

Fra statisk til dynamisk 

Pasienten har nå en dynamisk 
madrass med en overflate 
som veksler i sykluser på 10 
minutter.

Elastisk inkontinenstrekk
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Egenskaper og tilbehør

Kombinasjonsmadrass med dynamiske luftceller som gjør 
at man enkelt kan veksle mellom en statisk og en dynamisk 
madrass.

Når madrassen virker med vekslende trykk sørger det unike* 
designet av luftcellene for at pasienten har god støtte under 
hele kroppen.*Patentsøkt 

Madrassen beholder sin 
posisjon også ved strømstans.

Madrassen er konstruert slik 
at det er enkelt å skifte ut de 
ulike bestanddelene.

Den innovative digitale 
pumpen har LCD-skjerm og 
alarm med lyd. 

Pumpens status vises på 
LCD-skjermen. 

LED-skjermen kan stilles inn 
på ni forskjellige språk.

Ved punktering kan hvert 
enkelt luftinnlegg enkelt 
byttes.

Pumpeslangen har et trekk 
rundt seg av hygienehensyn. 

Pumpens kroker er designet 
for å passe sengegavler i 
ulike størrelser.

Invacares Softform Premier 
er en klinisk utprøvd madrass 
som er ledende innen 
trykkavlastning. 

Softform Active 2 har et 
elastisk trekk som puster 
godt.
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Farge

Tekniske data

Softform 
Premier 
Active 2

Madrassen oppfyller følgende standarder:
■ Europeisk standard: BS EN 597-1 Cig
■  Europeisk standard: BS EN 597-2 Match
■ BS7177:1996 Crib 5 og Crib 7.

Bredde:  
830 - 900 mm  

Lengde:  
1810 - 2100 mm  

Høyde:  
152 mm

Vekt:  
14 kg

kggkgkg

Maks. brukervekt: 
247.6 kg

Vask: 95°

Pumpe
Syklustid: 10 minutter (1 i 2 sykluser)

Baltisk blå

Art. nr. Skum- og luftmadrass Madrassmål 
cm

Materiale Produktbeskrivelse

1554088 Softform Premier 
Active 2

83x200x15,2 Spesialskum/
polyuretan

Trykkfordelende skummadrass/dynamisk u/
pumpe

1554089 Softform Premier 
Active 2

88x200x15,2 Spesialskum/
polyuretan

Trykkfordelende skummadrass/dynamisk u/
pumpe

1554778 Pumpe til Premier 
Active 2

Trekk av type SRT (Strikethrough 
Resistant Technology) laget av 
høyresistent polyuretan som gjør det 
ekstra robust. Kan fås enten med Crib 5 
eller Crib 7 for brannhemming. Tilgjengelig 
som tilbehør.




