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Egenskaper  

Invacare® Softform Active® 2 RX er en hybridmadrass 

som har et innlagt vekseltrykk mellom et lag profilert- 

og et lag stabiliserende høykvalitetsskum. Madrassen 

brukes med eller uten aktivering av vekseltrykk. Uten 

vekseltrykk aktivert, beholder den posisjon som en 

statisk skummadrass for pasienter med middels risiko 

for trykksår. Dersom bruker har behov for en dynamisk 

madrass, kan man enkelt koble til pumpen, som gir 

madrassen en overflate med vekslende trykk. Dette kan 

gjøres uten å flytte brukeren, slik at pasientens komfort 

ivaretas. 

Statisk overflate

   Spesialskummet tilbyr en komfortabel og effektiv 
trykkfordelende overflate for pasienter med middels 
risiko for utvikling av trykksår, samt for de med skader 
i huden. Skummet er soneinndelt i ulike firkanter, for 
tilpasset trykkfordeling. Dette gir madrassen helt spesielle 
mikroklimatiske og trykkfordelende egenskaper.

Dynamisk overflate

   Pumpen aktiveres enkelt og gir brukeren ytterligere 
terapeutisk behandling via de bueformede luftcellene 
som ligger mellom de to skumlagene. Luftcellene veksler 
i sykluser på 10 minutter og gir trykkavlastning under 
vekslingene.

Hybridteknologi

   Kombinasjonen av spesialskum og de spesialdesignede bueformede luftcellene, gir en komfortabel overflate som øker 
trykkfordelingen og egner seg til de fleste pasientgrupper. 
Hybrid-terapi er egnet for de aller fleste behov, fra intakt hud til alvorlige trykksår. 
Ved aktivering eller deaktivering av RX-pumpen, kan type behandling tilpasses raskt etter individuelle behov og ønske om 
komfort, uten å måtte flytte brukeren.

Tildekket slange 

   Slangen har et trekk rundt seg av 
sikkerhets- og hygienehensyn. 

Luftceller

   Invacares bueformede luftceller 
vinkler ergonomisk pasientens 
konturer og sørger for god støtte 
under hele kroppen og gir en 
optimal vekslende trykkfordeling.

Kabelhåndteringssystem

   Et enkelt knappesystem langs 
kanten av madrassen sikrer at 
strømkabelen er trygt sikret mens 
madrassen er i bruk.
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Modulær kontruksjon 

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

«Plug ‘n’ play» Digital pumpe

   Koble til, slå på, og pumpen er klar til bruk!  
Pumpen er stille i bruk og vil ikke forstyrre pasientens 
søvn.

Innovativ glidemekanisme

   Shear-krefter er en av hovedårsakene til utvikling av 
trykksår (EPUAP Clinical Practice Guidelines, 2014). 
Softform Premier Active 2 RX tilbyr en innovativ 
glidemekanisme, som signifikant reduserer shear-kreftene 
ved bruk i en profilert seng. 

Spesialskum

   Dersom det skulle oppstå strømbrudd, kan brukeren 
forbli liggende godt og trygt på madrassens 
spesialskum, uten behov for akutt hjelp eller forflytnig.

En komplett løsning

   Softform Premier Active 2 RX kombinerer trykkfordelende kvaliteter fra det oppskårede og sone-inndelte 
spesialskummet, samt fra luftcellene i midten av madrassen. Luftcellene aktiveres etter eget ønske og behov for 
ytterligere terapi. Dette sikrer at brukeren alltid har god støtte og trykkfordelende egenskaper i madrassen. 



Tekniske data  

 
Bredde Vekt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Maks brukervekt Vask

80°

Produsert i henhold til:

European Standard: BS EN 597-1 Cig 
European Standard: BS EN 597-2 Match 
BS7177:1996 Crib 5.

 
Lengde

 
Høyde

Softform Premier  
Active 2 Madrass

830 - 900 mm 1810 - 2100 mm 152 mm 14 kg 247.6 kg 80°

•  Oppskåret, soneinndelt spesialskum i madrassens overflate

•  Aktiv luftcelle-behandling ved behov

•  Klinisk bevist at madrassen passer til alle kategorier av trykksår

• Gjennomtrengningsbestandig (SRT) madrasstrekk

•  Egnet for høyrisikopasienter

• Trekk med brannhemmende egenskaper, velg mellom: Crib 5 eller Crib 7

• Maksimal brukervekt 247,6 kg

•  Brannhemmende trekk egenskaper, velg mellom: Crib 5 eller Crib7

•  Maksimal brukervekt 247,6 kg

Bredde Vekt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Lengde Høyde

Active 2 RX 
pumpe

105 mm 275 mm 155 mm 1.75 kg

Selv den aller beste madrassen kan ikke alene forhindre eller 
helbrede trykksår, den skal alltid inngå i en komplett pleieplan.

For å bekjempe kostbare og tidkrevende problemer som oppstår ved skadede madrasstrekk har 
Invacare utviklet et «gjennomtrengningsbestandig» trekk (SRT). Dette spesialtrekket er utviklet for 
å kunne møte rengjøringsregimene som er påkrevd i et helsemiljø. For mer informasjon om SRT, se 
www.thinkpressurecare.co.uk/clinical-papers/strikethrough-resistant-clinical-articles/

Flere størrelser kan produseres ved forespørsel

Pumpe

Støynivå = 
24 dB

Farge

Baltisk blå

Artikkelnummer Hybrid madrass - Luft og Skum Madrass mål cm Materiale Produktbeskrivelse

1630033
Madrass Softform Premier 
Active 2 m/pumpe RX

83x200x15,2
Spesialskum/
polyuretan

Trykkfordelende skummadrass/
dynamisk med pumpe

1630034
Madrass Softform Premier 
Active 2 m/pumpe RX

85x200x15,2
Spesialskum/
polyuretan

Trykkfordelende skummadrass/
dynamisk med pumpe

1630035
Madrass Softform Premier 
Active 2 m/pumpe RX

88x200x15,2
Spesialskum/
polyuretan

Trykkfordelende skummadrass/
dynamisk med pumpe

1630036
Madrass Softform Premier 
Active 2 m/pumpe RX

90x200x15,2
Spesialskum/
polyuretan

Trykkfordelende skummadrass/
dynamisk med pumpe

1629800 
Pumpe Softform Premier  
Active 2 RX
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