
Hybrid madrass uten pumpe

Håndterer trykk, friksjon og mikroklima

avansert hybrid teknologi



Trekk

avansert hybrid teknologi

Vår nye InvaSoft™ Hybrid madrass har avanserte 

funksjoner innenfor hybridteknologi for å bedre 

håndtere kritiske faktorer knyttet til trykksår. 

InvaSoft™ Hybrid bruker en innovativ 

kombinasjon av materialer og teknologi for å 

forbedre trykkavlastning, redusere skyvekrefter 

og friksjon, samt sikre en effektiv håndtering av 

mikroklima. 

Gjennom dedikert forskning og designprogram 

inkludert et samarbeid med eksperter innen 

Revolusjonerende  
Hybrid madrass uten pumpe

>   Slitesterk medisinsk materiale 

med høy luftgjennomtrengelighet.

>   Materiale som er elastisk i flere retninger 
reduserer forskyvning og friksjon.

levedyktighet for vev, er InvaSoft ™ Hybrid en enkel 

og effektiv løsning designet for å møte de mange 

utfordringer vi møter i forskjellige omsorgsmiljøer.

Uavhengige testresultater bekrefter også at Invasoft 

er svært effektiv ved å håndtere de viktigste 

eksterne faktorene ved utvikling av trykksår.
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5° >   Mykt, fleksibelt topplag 

gir brukeren maksimal 

komfort og støtte.

Trykkfordeling
Redusering av 
skyvekrefter og 
friksjonVår innovative auto-

justeringsteknologi gir 
god trykkfordeling i alle 
posisjoner, uten behovet for 
en pumpe. 

InvaSoft™ Hybrid har innovative 
materialer som reduserer skyv-  
og friksjonskrefter. 

>   Åtte horisontale luftceller 
for individualisert reaktiv 

trykkfordeling.

>   Skrånende hælseksjon og 
beskyttende lag som flytter 

vekten fra det sårbare hælområde 

>   Reduksjon av overflødig varme og 

fuktighet gjennom spesialutformede 

utskjæringer.
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Brukerens komfort 

>   230 kg brukervekt 
gir god støtte.

>   Ultramyk og støttende lag for 

ekstra komfort og stabilitet.

Mikroklima
Regulering
En banebrytende luftstrøm uten pumpe 
(N.P.A.T.), InvaSoft ™ Hybrid gir en kontinuerlig 
regulering av mikroklima.

>   Profilert skum for ekstra 

komfort og trykkfordeling.

>   Eksepsjonell luftsirkulasjon med 

et åpent strukturert og støttende 

nudelmateriale.



VedlikeholdBrukervennlig

Kostnadseffektivitet

Kliniske fordeler

Enkel løsning

Enkel å bruke, ingen komplisert 

installasjon er nødvendig.

Enkel å rengjøre, noe som garanterer 

en rask rotasjon mellom pasientene.

Lett å vedlikeholde, 

hovedkomponentene kan 

enkelt byttes ut uten behov for 

spesialverktøy eller spesialkunnskap

Effektiv og uavhengig påvist 

omfordeling av trykk. 

Effektiv og uavhengig påvist 

reduksjon av forskyvning og 
friksjon.

Effektiv og uavhengig påvist 

mikroklimahåndtering.

Ingen forebyggende vedlikehold 

nødvendig.

Ingen elektrisk pumpe nødvendig 

og bidrar derfor til et miljøvennlig 

system med et lavt karbonutslipp.

Modulær design betyr at hoved 

komponenter kan individuelt 

erstattes.

Effektiv

Kostnadseffektiviteten og de kliniske fordelene med hybridmadrasser 

blir stadig mer anerkjent. Den modulære designen og komponentene til 

InvaSoft™ Hybrid er er alle utskiftbare, noe som maksimerer produktets 

levetid, reduserer kostnader og minimerer miljøpåvirkningen.

avansert hybrid teknologi

Brukervennlig 
Effektiv
Vedlikehold
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Uavhengige tester 

InvaSoft™ Hybrid har gjennomgått 

streng testing via Berlin Cert, et 

uavhengig testanlegg med spesifikk 

erfaring innenfor madrasser. Testene 

sammenlignet InvaSoft ™ Hybrid med 

tre ledende hybridmadrasser innenfor 

områdene trykk, friksjon og håndtering av 

mikroklima.

Klinisk Excellens

InvaSoft™ Hybrid viste overlegen 

prestasjon innen temperatur og 

fuktighetshåndtering - utkonkurrerte alle 

konkurransedyktige hybridmadrasser.

*Sammenlignende tester med tre ledende hybridmadrasser.
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Bredde Høyde Lengde Vekt Brukervekt Vasketemperatur 

83, 85, 88 cm 17 cm 200, 210 cm 18 kg 230 kg 95 °C

Tekniske data 

For mer informasjon om dette produktet, inkludert bruksanvisningen, besøk vår hjemmeside: www.invacare.no

kg

1633301 Madrass InvaSoft Hybrid 83x200x17  

1633302 Madrass InvaSoft Hybrid 85x200x17  

1633303 Madrass InvaSoft Hybrid 88x200x17  

Art nr. 

Postadresse:

Invacare AS

Postboks 6230 Etterstad

0603 Oslo

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com

www.invacare.no

Besøksadresse:

Invacare AS

Brynsveien 16

0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:

Invacare AS

Østensjøveien 19

0661 Oslo
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