
Softform® Premier MaxiGlide
Reductie van schuif- en wrijfkrachten



De Softform Premier MaxiGlide van Invacare is een hoogwaardig 
foammatras en voorzien van een nieuw en innovatief Glide 
mechanisme voor een uitzonderlijke reductie van schuif- en 
wrijfkrachten bij gebruik van een elektrisch verstelbaar bed.

Door het gepatenteerde ontwerp van de matras is 
het mogelijk dat de matras zich tegelijkertijd kan 
aanpassen aan zowel de cliënt als het bed.
De bovenlaag met een uitstekende drukverdeling 
en een hoge mate van comfort en ondersteuning 
beweegt zich op unieke wijze ten opzichte van de 
onderlaag van de matras die zich aanpast aan de 
verstellingen van het bed.

Effectieve decubitus  
preventie

>   Soepele glij  
laag

De Softform Premier MaxiGlide is geschikt voor 
cliënten met een zeer hoog risico op het ontwikkelen 
van decubitus.

De Softform Premier MaxiGlide beschikt over een 

geprofileerde bovenlaag met speciaal  uitgesneden 

schuimcellen, die onafhankelijk bewegen en zorgen voor 

een maximaal contactoppervlak en optimale drukverdeling.

>   Bovenlaag blijft  
onder cliënt

>   Onderlaag volgt 
het ligvlak van het bed
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Reduceert fysieke 
belasting
Het matras ondersteund de 

voordelen van een elektrisch 

verstelbaar bed, waardoor de cliënt 

beter in bed ligt. Hierdoor vermindert 

de noodzaak tot frequente 

herpositionering van de cliënt.
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Multi stretch hoes
De multi-stretch matrashoes, 

past zich aan de profileringen 

van de toplaag aan en 

minimaliseert het risico op 

plooivorming waardoor  

weefselschade wordt 

voorkomen.

>   Volledig afneembare top 
hoes en robuuste onderkant  
De geharde PU gecoate 
basis beschermt het matras 
tegen metalen bedframes. 
De tophoes is gemakkelijk te 
verwijderen voor het wassen 
en inspectie van het schuim.

>   Oriëntatie symbool 
Dit symbool 
waarborgt dat het 
matras op juiste 
wijze in bed wordt 
gelegd.

>   Hoes is bestand tegen 
binnendringen vocht 
Deze is multi-stretch, 
dampdoorlatend en waterdicht 
polyurethaan, met hoogfrequent 
gelaste naden en een flap over 
de volledige lengte van de rits.

>   Gepatenteerd ontwerp  
Het “Glide” mechanisme 
is alleen verkrijgbaar 
bij Invacare en erkende 
dealers.

>   Modulaire constructie 
Ondersteund een 
eenvoudige vervanging 
van alle onderdelen 
waardoor de levensduur 
wordt verlengd.

>   Decubituspreventie 
De toplaag van  het 
matras biedt uitstekende 
drukverdeling, ontworpen 
voor maximaal 
lichaamscontact 
waardoor decubitus wordt 
voorkomen*. 



Manufactured to European Standards:

Interior Foam: BS 5852 Crib 5

Cover: BS 7175 Crib 5

1. Essentiële verpleegkundige zorg is cruciaal bij decubitus preventie. Dit matras zal een positieve 
bijdrage leveren aan het resultaat van een decubitus preventief zorgplan. Onderwijs, klinische 

beoordeling en actie gerichte planning op basis van risicofactoren zijn cruciaal bij het voorkomen van 
decubitus. Diverse risicoschalen kunnen worden gebruikt als onderdeel van een risico inventarisatie 

voor decubitus en moet worden gebruikt in combinatie met een klinische beoordeling. Aan een 
klinische beoordeling wordt meer klinische waarde toevertrouwd. 
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Optioneel SRT (Strikethrough 
Resistant Technology)

Breedte Hoogte Lengte Gewicht Gebruikers- 
gewicht 

Reinigings- 
temparatuur 

800, 855, 880, 
900 mm 152 mm 1950-2100 mm 13,5 kg 247.6 kg 95 °C

Technische gegevens 

Kijk voor meer informatie over dit product, zoals de gebruiksaanwijzing op, www.invacare.nl

kg

Kleur 

Baltic 
Blue

Optionele SRT (Strikethrough Resistant Technology) hoes  

is gemaakt van een zeer resistente polymeer waardoor het 

veel bestendiger is tegen slijtage en schade. De levensduur 

van de hoes is daarmee aanzienlijk vergroot.
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