Invacare®

Softform Premier Active 2

Colchão 2 em 1 Estático e Dinâmico

Invacare Softform Premier Active 2
O design único do colchão Invacare Softform Premier
Active 2 caracteriza-se pela inserção alternada de ar
por debaixo de espuma recortada. O colchão mantem
as mesmas propriedades do colchão estático Invacare
Softform Premier, para prevenção de risco elevado de
escaras , mas com a vantagem de se poder transformar
em colchão dinâmico em caso de necessidade : um
compressor discreto pode ser encaixado na entrada de
ar, transformando o colchão numa superfície alternada
fornecendo níveis adicionais de alivio da pressão. Não
há necessidade de mover o utilizador, minimizando
assim qualquer desconforto.
Indicado para utentes com muito elevado risco de
aparecimento de úlceras de pressão ou igual a 20+ na
escala de Waterlow.

Colchão estático e dinâmico
A bolsa de ar alojada dentro do colchão Softform Premier pode
ser ligada ao compressor para transformar o colchão estático
num colchão dinâmico muito facilmente sem incomodar o
utilizador e facilitando o trabalho do cuidador.

Compressor digital
As células de ar alternam num ciclo de 10 minutos graças ao
compressor digital inovador, sem perturbar o utilizador aquando
da mudança, oferecendo-lhe ainda maior conforto e minimizando
o risco de aparecimento de úlceras de pressão.

Capa bi-elástica, permeável aos vapores
A capa do colchão tem muita elasticidade e adapta-se
perfeitamente à espuma com recortes na superfície, minimizando
desta forma fricções e aparecimento de úlceras.

Características

Tubos de ligação da
bolsa de ar interior, ao
compressor alojados no
fundo do colchão.

Ligação dos tubos ao
compressor muito fácil

Ligação do compressor
muito fácil - Simples
botão On/Off.
Mas nenhum ajuste é
necessário.

Rapidamente o utilizador
que está deitado numa
superfície estática passa
para uma superfície
dinâmica.
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Compressor inovador,
digital, inclui ecrã LCD e
alarme sonoro.

Sofware inteligente com
ecrã LCD.

Quando está na função ativa, o desenho e
construção única* das celulas de ar garantem que o
utilizador fique completamente apoiado em toda a
superfície do colchão. (*patente pendente)

Várias línguas
disponíveis.

Em caso de furo, as
células de ar podem ser
facilmente substituídas.

O tubo do compressor
está protegido o que
ajuda na prevenção de
infeções.

Os ganchos do
compressor adaptam-se
à maior parte das
cabeceiras das camas.

Ilustração do compressor ligado à bolsa de ar inserida
no meio de uma base de espuma de porte forte muito
resistente 40 kg/m3 (para evitar deformidades) e
de outra camada de espuma recortada para maior
distribuição do peso do utilizador.

Camada de espuma
superior recortada
otimiza a distribuição
do peso do utilizador
e reduz as forças de
pressão.

Capa azul, elástica, em
Dartex permeável aos
vapores e impermeável
aos líquidos.

Em caso de corte de
corrente o utilizador
fica numa superfície
estática indicada
para a prevenção de
aparecimento de úlceras
mesmo para utilizadores
de elevado risco.

A construção modular
permite a substituição
facilitada de algum dos
componentes.

Dados técnicos
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Largura 1

Comprimento 1

Altura

Peso total

Peso max
utilizador

80°

kg
Softform
Premier Active 2

830 - 900 mm
(intervalos de 10
mm)
1.

1810 - 2100 mm
(intervalos de 10
mm)

152 mm

14 kg

Temperatura
máxima de
lavagem

247.6 kg

80°

1 medida standard disponível : 880mmx1970mmx152mm
(É favor consultar para outras medidas)

Compressor :
Nível de ruído : 32 Db
Ciclos de 10 minutos (1 em 2 ciclos)
Colchão produzido conforme :
Normas standards europeias : BS EN 597-1 Cig
Normas standards europeias : BS EN 597-2 Match
BS7177:1996 Crib 5

Cor da capa
Azul
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