
Softform® Excel
Drukverdelend matras



Geproduceerd volgens Europese Normen: 
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 Excel biedt een hoge mate van 
comfort en is gemaakt van hoogwaardig schuim, dat een 
gelijkmatige gewichtsverdeling geeft voor meer comfort 
en drukverdeling. De robuuste schuimbasis voorkomt 
“bottoming” en het matras is geschikt voor diegenen die 
het risico lopen decubitus te ontwikkelen.

De robuuste basis is van een hoogwaardig schuim om 
substantiële ondersteuning te bieden.

De hoes biedt een uitstekende duurzaamheid 
en helpt bij het verminderen van schuif- 
en wrijvingskrachten. De hoes is voorzien 
van een polyurethaan (PU) coating die de 
matras beschermt bij gebruik van verstelbare 
bedbodems.

De bovenlaag van de Invacare Softform Excel 
is geprofileerd om het gewicht gelijkmatig 
te verdelen, meer comfort te geven en de 
drukverdeling te vergemakkelijken.

Effectieve  
decubitus preventie

Breedte Hoogte Lengte Gewicht Gebruikers- 
gewicht 

Reinigings- 
temparatuur 

Eénpersoons: 
800, 855, 880, 

900 mm
152 mm 1950 mm 10 kg 140 kg 95 °C

Technische gegevens 

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

kg

Kleur 

Baltic 
Blue

Rits aan drie zijden
>  Zorgt voor een makkelijke 

inspectie van het matras.

Oriëntatie symbool
>  Dit symbool waarborgt dat 

het matras op de juiste 
wijze in bed wordt gelegd.

Sterke en duurzame 
constructie
>  De Invacare Softform Excel 

is een veel gemaakte keuze 
van zorgprofessionals.
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