Softform®
Premier Active 2
met Active 2 RX innovatieve digitale pomp

De complete, cliëntgerichte oplossing
EENVOUDIG IN GEBRUIK | INNOVATIEVE DIGITALE POMP |
MODULAIR OPGEBOUWD

Softform Premier Active 2

Een dynamische ondersteuning
voor betere drukverlichting
Met het doel zorgprofessionals een dynamische,
therapeutische ondersteuning te bieden - met
verschillende niveaus van drukverlaging - hebben
wij de Active 2 RX innovatieve digitale pomp aan
het Softform Premier foam matras gekoppeld en
zo de Softform Premier Active 2 gecreëerd.
De toevoeging van de pomp zorgt voor een
optimale cliëntondersteuning, met actief
wisselende luchtcellen, geactiveerd met één druk
op de knop.
Door het gebruik van de innovatieve digitale
pomp in combinatie met het klinisch bewezen
Softform Premier matras helpen deze
wisselende luchtcellen bij het voorkomen van
drukplekken door optimale ondersteuning te
bieden.

Statisch oppervlak voor "zeer hoog risico" op
decubitus
Een speciaal gesneden, kwalitatief hoogwaardige
foam bovenkant. Maakt effectief gebruik van
contouren van het lichaam als het gaat om microklimaatmanagement en drukverdeling. Biedt
comfortabele en effectieve drukverdeling voor
cliënten met een "zeer hoog risico" op decubitus.
Het statische oppervlak kan eenvoudig
opgeschaald worden door activering van de
innovatieve digitale pomp, in een verdergaande
behandeling van drukplekken.

Een complete cliëntgerichte
oplossing
Het Softform Premier Active 2 matras combineert
de drukverlagende kwaliteiten van de speciaal
gesneden foam bovenlaag met de flexibele
luchtcompartimenten daaronder. Deze kunnen, indien
noodzakelijk, afzonderlijk gevuld worden voor een
dynamische behandeling.
Deze opbouw zorgt ervoor dat de cliënt altijd
ondersteund wordt door de kwalitatief hoogwaardige
foam*, of de innovatieve digitale pomp (die de
luchtcompartimenten activeert) nu aan of uit staat.
Het comfortabele foam biedt te allen tijde effectieve
drukverlaging en een hoog comfort.
*(NICE Clinical Guide 179, September 2014)
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BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
IN EEN OOGOPSLAG
Van de modulaire opbouw tot de
Plug'n'Play innovatieve digitale pomp

Kwalitatief hoogwaardig
Statisch foam oppervlak

In het onverhoopte geval van
stroomuitval ligt de cliënt nog
steeds op een drukverlagend
matras, geschikt voor mensen
met een "zeer hoog risico" op
decubitus.

Plug‘n’Play

2 Innovatieve digitale pomp
E
 en intuïtieve gebruikersinterface
maakt de pomp eenvoudig op te
zetten en te gebruiken.

Trusted Solutions,
Passionate People®
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Kostenbesparing
Modulaire opbouw

Alle componenten zijn eenvoudig en
betaalbaar te vervangen, wat bijdraagt
aan een lagere "cost of ownership".
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Verminderde
schuifkrachten
Met glijmechanisme

Een innovatief glijmechanisme
vermindert schuifkrachten aanzienlijk
wanneer de matras gebruikt wordt op
een elektrisch verstelbaar bed (EPUAP,
2014).
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Automatisch
instelbaar
Systeem

Er hoeven geen aanpassingen te
worden gedaan met betrekking
tot druk. De Active 2RX pomp
levert optimale druk.

Softform Premier Active 2

Trusted Solutions,
Passionate People®

Hybride
matrassen
Er zijn grofweg 2 types
hybride matrassen
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Foam
met een lage
dichtheid in een laag
wisselende luchtcellen.

Hybride ondersteuning
in "statische" stand

Kwalitatief hoogwaardige foamlaag in een
lege luchtcel.
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Kwalitatief hoogwaardige
foamlaag bovenop een laag
wisselende luchtcellen.

Hybride ondersteuning in
"dynamische" stand

Lege luchtcel onder een kwalitatief
hoogwaardige foamlaag

Het eerste type hybride matras is vergelijkbaar met een niet-elektrisch hybride matras, maar
biedt de mogelijkheid een innovatieve digitale pomp toe te voegen.

Deze innovatieve digitale pomp heeft twee belangrijke functies:
1. Om te voorkomen dat er lucht uit het matras loopt
2. Om een vorm van wisselende drukondersteuning te bieden als opgeschaalde therapie
De wisselende ondersteuning die geboden wordt heeft een lage amplitude. Dit komt doordat
de luchtcellen met een foamkern zijn gevuld. Hierdoor is het laten leeglopen, een essentieel
onderdeel van wisselende ondersteuning, minder optimaal in vergelijking met traditionele
ondersteuningsproducten.

Technische gegevens
Kijk voor uitgebreide informatie over dit product, zoals de gebruikshandleiding, op
www.invacare.nl.

kg

Breedte

Softform Premier
Active 2 Matras

830-855-880-9001000-1030-10501150-1200 mm

Lengte

Hoogte

1900-1930-19501970-1980-20002030-2050-20802010 mm

152 mm

Totaal gewicht

Max. gebr.
gewicht

Max. reinigingstemperatuur

14 kg

247,6 kg

80°

To be
kg

Diepte

Pomp

Kleur

105 mm

Breedte

Hoogte

275 mm

155 mm

Wettelijke gegevens
Matras gefabriceerd volgens:
Europese Norm: BS EN 597-1 Cig
Europese Norm: BS EN 597-2 Match
BS7177:1996 Crib 5.

Baltic Blue

Let op: kleuren kunnen
licht afwijken van het
hierboven getoonde.

Control Unit:
Geluidsniveau:: ≤ 24 dB
Cyclustijd: 10 minuten (1 in 2 cyclus)
Brandweervoorschrift:
BS7177:2008

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Gewicht

1,75 kg

Overige info
Kwalitatief hoogwaardig gesneden foam oppervlak
Actieve ondersteuning wanneer nodig
u Klinisch bewezen voor alle categorieën decubitus*
u Geschikt voor cliënten met zeer hoog / hoog risico
u Crib 5 of 7 brandvertragende hoesopties
u Maximum gebruikersgewicht 247,6 kg
u In verschillende maten verkrijgbaar
* Klinische studie: Een retrospectieve analyse van het
gebruik van de Invacare Softform Premier Active 2 in
een zorginstelling.
u
u

Professionele zorg is essentieel bij het voorkomen van
decubitus. Dit matras draagt op positieve wijze bij aan
een zorgplan ter voorkoming van decubitus.

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland

Scholing, klinische beoordeling en actie-gebaseerde
planning op basis van kwetsbaarheid zijn fundamentele
factoren als het gaat om decubituspreventie. Een range
beoordelingsschalen kan gebruikt worden als formele
methode van risicobepaling en zou ingezet moeten
worden tezamen met informele beoordeling (die van de
zorgverlener).

© 2018 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle getoonde informatie wordt correct geacht op het
moment van het samenstellen van deze brochure. Invacare behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder
vooraankondiging te wijzigen. Active 2RX - NL - 10-2019.

