
Invacare®  Stairway

Invacare® Stairway madrasser

HØY RISIKO 
SoftAir® Excellence®, SoftAir® Super®

Softform Premier Active 2 (med pumpe), 
Vicair Academy

Dynamisk luft og statisk luft

MIDDELS RISIKO 
MicroAIR MA50CE, Carebed, Dacapo Comfort Plus (15 cm), 

Softform Premier Active 2, Softform Premier
Dynamisk luft, statisk luft og kaldskum

LAV RISIKO 
Dacapo Combi, Dacapo Comfort Plus, 

Dacapo Top, Dacapo Heavy User, Scandi Puls
Viskoelastisk skum, miljøskum, kaldskum og vekseltrykk

KOMFORT 
Dacapo Basic, Dacapo Comfort

Kaldskum og miljøskum

Invacares madrasser er kategoriseret iht. klinisk evaluering samt trykkmålinger

Gruppering iht. EPUAP anbefalinger tar ikke høyde for at madrasser plassert innen samme kategori kan ha 
forskjellige trykkavlastende egenskaper. Kategoriseringen tar ikke hensyn til egenskaper knyttet til komfort 
eller øvrige pleiebehov.



Trykksår skal forutsees og forebygges
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Et godt redskap når du skal velge madrass

Brukeren bør avlastes døgnet rundt. Dette stiller 
høye krav til madrassen og til personalet som skal 
velge denne. Invacare Antidecubitus Stairway 
beskriver våre anbefalinger ved valg av madrass til 
ulike risikogrupper. Stairway kan også gi veiledning 
ved valg av madrass til brukere som allerede har 
trykksår.

Totalleverandør innen trykkavlastning

Invacare er totalleverandør av madrasser til 
forebygging og behandling av trykksår. Sortimentet 
dekker de fleste behov innen trykkavlastning. 

Invacare gir gjerne våre kunder veiledning ved valg 
av madrass.

Trykksår innebærer mye lidelse for pasienten og er et kostbart problem som berører oss alle. Heldigvis kan 
de fleste trykksår unngås hvis man innehar riktig kompetanse og iverksetter forebyggende tiltak. Det er 
derfor Invacare sier «trykksår skal forutsees – ikke sees».

•  Forebygging hos 
brukere med høy og 
svært høy risiko for å 
utvikle trykksår.

•  Brukere med trykksår 
i stadium 3 eller 4 eller 
massive sår i stadium 
2.

•  Brukere som til 
stadighet har 
tilbakevendende 
trykksår.

•  Forebygging hos 
brukere med middels 
risiko for å utvikle 
trykksår.

•  Brukere med trykksår i 
stadium 2 og 3.

•  Forebygging hos 
brukere med lav risiko 
for å utvikle trykksår.

•  Brukere med trykksår i 
stadium 0 og 1.

•  Brukere med høyere 
krav til liggekomfort.

•  Ingen risiko for å 
utvikle trykksår.
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