
Softform® Premier
Hoogwaardig drukverdelend matras



Manufactured to European Standards: 
BS EN 597-1 Cig, 
BS EN 597-2 Match. 
Foam Interior: 
BS 5852: 1990 Crib Source 5; Cover BS7175: 
1989 Crib Source 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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De Invacare Softform Premier is een hoogwaardig 
drukverdelend matras dat voldoet aan de eisen en 
wensen van de moderne zorgomgeving. Praktisch en 
duurzaam. Dit matras biedt een uitzonderlijke hoge 
mate van comfort en drukverdeling. 

De Invacare Softform Premier heeft een unieke 
geprofileerde bovenlaag met veel comfort voor 
cliënten en een optimale drukverdeling.

De waterdichte hoes stretcht naar twee kanten 
en helpt wrijf-en schuifkrachten te reduceren.

De polyurethane hoes heeft gesealde naden 
en een flap over de rits. Deze combinatie 
helpt effectief tegen mogelijke indringing van 
vloeistoffen. De versterkte PU coating zorgt 
mede voor een langere levensduur.

Effectieve decubitus  
preventie

Flap over de 
volledige lengte 
beschermd de rits  
>   Deze flap beschermt 

de rits. Dit voorkomt 
het mogelijk risico van 
indringing van vocht en 
voorkomt besmetting 
van het foam.

Oriëntatie 
symbool
>   Dit symbool 

waarborgt dat het 
matras op juiste 
wijze in bed wordt 
gelegd.

Aflopende hielzone
>   De bovenlaag van 

het matras heeft een 
aflopende voeteneinde 
om de druk op de 
hielen te verlichten, die 
bijzonder kwetsbaar zijn 
voor decubitus.

Breedte Hoogte Lengte Gewicht Gebruikers- 
gewicht 

Reinigings- 
temparatuur 

Eénpersoons: 
660 - 900 mm 

Double size: 
910 - 1370 mm 
Extra groot: 

1380 - 1525 mm

152 mm 1410 - 2100 
mm 13 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

Foam uit 
één stuk in  
“U”vorm
>   Vergemakkelijkt 

cliënt transfers 
door effectieve 
ondersteuning aan 
de bedrand.
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