
Premier
Softform

Trykkfordelende skummadrass



 
Formet overflate ved hælene

   Skummet i fotenden er formet for å 
avlaste brukerens hæler, ettersom 
det ofte er høy risiko for å få 
trykksår her.

Leveres med inkontinenstrekk

   Trekket er elastisk og fremstilt av 
vannavstøtende polyuteran. Det har 
sveisede sømmer, og glidelåsen er 
dekket med en dryppkant. Trekket 
beskytter madrassen og forlenger dens 
levetid.

Standard trekk tilfredsstiller Crib 
5 for brannhemming. 

 
Praktiske bærehåndtak

   To bærehåndtak gjør madrassen 
enkel å transportere.

Trekk og skum er merket med 
«This side up»

   Madrassen krever ikke vending eller 
rotering. Dette gjør madrassen enkel å 
håndere for helsepersonell.

Egenskaper  

Tekniske data  

Madrassen oppfyller 
følgende standarder:

BS EN 597-1 Cig, BS EN 
597-2 Match. 
Innvendig skum: BS 5852: 
1990 Crib Source 5;  
Trekk: BS7175: 1989 Crib 
Source 5.

Bredde:  
830, 850, 880, 900, 

1050, 1200 mm

Lengde:  
2000 mm

Høyde: 
152 mm

Vekt: 
13 kg

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Maks. brukervekt: 
240 kg

Vask: 95°

Baltisk 
blå

Art. nr. Skum- og luftmadrass Madrassmål cm Materiale
1486846 SOFTFORM PREMIER 83X200X14 cm Inkotrekk
1486847 SOFTFORM PREMIER 85x200X14 cm Inkotrekk
1486915 SOFTFORM PREMIER 88X200X14 cm Inkotrekk
1486848 SOFTFORM PREMIER 90X200X14 cm Inkotrekk
1629058 SOFTFORM PREMIER 105x200x15 cm Inkotrekk
1632289 SOFTFORM PREMIER 120x200x15 cm Inkotrekk

Invacare Softform Premier er en antidecubitusmadrass som er utviklet for å 
oppnå god trykkfordeling og komfort. Under utformingen av Softform Premier 
er det lagt spesielt vekt på trykkredusering ved hælene. En praktisk og holdbar 
madrass som tilpasser seg godt sengens innstillinger.

Forebygging av trykksår 

   Invacare Softform Premier er en todelt madrass som består av et u-formet 
underlag og en skumkjerne som er skåret i ulike store firkanter for tilpasset 
trykkfordeling. Den nøkkelhullsformede skjæringen av firkantene gir økt effekt 
med tanke på reduksjon av skyvkreftene.

Softform Premier FS 
(med helsveiset trekk)

Helsveiset trekk -SRT

   Softform Premier finnes også i en 
utgave med helsveiset trekk spesielt 
utviklet for miljøer som stiller høye 
krav til kvalitet, som sykehus eller 
helsehus (Softform Premier FS). 
Trekket er laget av høyresistent 
polyuretan og sveisede sømmer i 
stedet for glidelås, som gir en ekstra 
beskyttelse og minimerer risikoen 
for at væske skal trenge inn. Trekket 
kan fåes med Crib5 eller Crib7.
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