
En madrass med dobbel skuminnsats 
spesiallaget for ryggmargsskader 

Softform Premier Spinal

Trusted Solutions,
Passionate People®



Komfort-underlag  Fast underlag 

Invacare Softform Premier Spinal er en madrass 
designet spesielt for de med ryggmargsskader. 
Madrassen passer for dem med middels høy 
risiko for å utvikle trykksår. Invacare Softform 
Premier Spinal gir ekstra støtte for å dekke et 
bredt spekter av komfort- og justeringskrav ved 
ryggmargsskader. Den unike doble skuminnsatsen 
gir et mykere og mer komfortabelt underlag 
og større trykkfordeling, noe som er viktig i 
rehabiliteringsprosessen. 

Overflaten er for myk Overflaten er for hard 

Grad av skade og smerte i rygg varierer og er 
individuelt for hver pasient. Softform Premier 
Spinal tilbyr to ulike skuminnsatser, som gir 
mulighet for en skreddersydd løsning uten å måtte 
bytte madrass. Skummet kan raskt og enkelt byttes 
ved sengen, og reduserer dermed ventetiden for 
pasienten og behovet for langvarig forflytning. 
Det spesialproduserte skummet ligger parallelt 
med sidestøttene, og fremmer effektiv pleie, 
håndtering og transport uten å påvirke liggestilling 
og trykkfordeling. 

Invacare Softform Premier Spinal sin unike løsning 
med to ulike skuminnsatser gir valget mellom to 
stabile støtteflater med god komfort. Valget av  
skuminnsats er individuelt for hver pasient, og 
trykkfordeling og reduksjon av shear er ivaretatt 
uansett hvilken man velger. Madrassens utforming 
samsvarer godt med rammen på elektriske senger. 
Softform Premier Spinal er praktisk og holdbar, 
og vil med sine gode trykkfordelende egenskaper 
være en god bidragsyter i rehabiliteringsprosessen.

Valg av madrass for riktig støtte

Riktig støtte og rett ryggrad 

Stabil støtteflate 



Krever ikke snuing eller 
rotering 

Madrassen krever 
ikke snuing eller 
rotering, og minimerer 
problemer med manuell 
håndtering. 

Smittevern 

En tynn platilon-film integrert i Softform Premier Spinal omgir det indre skummet og er med på å hindre 
væske fra å trenge igjennom. Dette gir en ekstra sikkerhet og beskyttelse mot infeksjon.
I kombinasjon med SRT-trekket, gir dette en dobbel beskyttelse og sikkerhet mot forurensning av 
madrassen. 

SRT er et væskeavstøtende trekk, unikt for Invacare. Trekket er utviklet på en slik måte at det 
skal kunne tåle omfattende, men viktige rengjøringsprosesser i helsevesenet. SRT-trekket gir 
madrassen lenger holdbarhet. 

Den unike doble 
skuminnsatsen gir 
valget mellom to ulike 
underlag

Den blå skuminnsatsen 
gir en fastere overflate 
for ytterligere stabilitet. 
Når den oransje 
skuminnsatsen plasseres 
øverst  vil pasienten 
synke ned i madrassen 
for økt komfort og 
trykkavlastning.  

Egenskaper 

 
U-formet skumbase 

Forenkler forflytning 
med effektiv sidestøtte. 
En robust skumbase 
som hindrer madrassen 
i å bunne ut. 

Klaff som skjuler 
glidelåsen 

En klaff beskytter 
glidelåsen langs 
hele lengden. Dette 
reduserer faren for 
væskeinntrenging 
og forurensing av 
skumkjernen. 

Multi stretch, pustende 
og vanntett materiale 
med sveisede hjørner 
hindrer ansamling av 
støv og væskerester. 

Softform® 
Premier Spinal



Artikkelnummer fås ved forespørsel.

Tekniske data 

Blå

Farge 

Enkel 

Produsert i henhold til Europeisk standard: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match.
Foam Interior: BS 5852: 1990 Crib Source 5; Cover BS7175: 1989 Crib Source 5.
Composite tested to BS 7177 Crib 5.

660-900mm 
Dobbelmadrass kan 

leveres ved forespørsel 

1250-2100mm    152 mm 14 kg

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Max. Bruklervekt:
247.6 kg

Vask: 95°

95°
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