
Softform® Bariatric
Exceptionele drukverdeling voor plus size cliënten



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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Softform Bariatric biedt een hoge mate van comfort en 
tegelijkertijd een effectieve drukverdeling. Geschikt voor 
gebruik op alle vestelbare bedden. De matras is essentieel 
voor cliënten aan wiens behoeften niet kunnen worden 
voldaan met standaard producten. Dit hoogwaardig 
drukverdelend matras is ontworpen om te voldoen aan de 
eisen van de langdurige en acute zorgomgeving.

Obese cliënten (een BMI>40, WHO2000) hebben 
een verhoogd risico op ontwikkeling van decubitus. 
Door de verminderde vasculariteit en overvloed 
aan vetweefsel, duurt de wondgenezing langer. 
Preventieve maatregelen voor plus size cliënten zijn 
daarom essentieel.

De uitdagingen  
van plus size cliënten

Bescherming en Comfort
>   Multi stretch, ademende en waterdichte 

hoes met hoeklassen, verminderen de 
kans van ophoping van stof en vuil.

>   Hoog frequent gelaste waterdichte naden 
beschermen de kern van het matras tegen 
besmettingen. 

>   De basis van de Softform Bariatric is 
gemaakt van een gehard PU-gecoat 
materiaal dat ontworpen is om de 
levensduur te verlengen. 

>   De hoes is dampdoorlatend en zorgt 
ervoor dat de huid kan ademen en 
vermindert huidschade veroorzaakt 
door overmatig transpireren. Dit is een 
veel voorkomend probleem bij plus size 
cliënten.

Geïntegreerd Glide 
Mechanisme
>   Het glide mechanisme en het 

scharnier ter hoogte van het 
rugdeel van de matras, zorgen 
er voor dat deze goed aanpast 
aan de verstellingen van het 
bed. 

>   Dit vermindert aanzienlijk 
onnodige en ongewenste 
verplaatsing van de cliënt dat 
kan bijdragen aan huidschade 
veroorzaakt door schuif- en 
wrijfkrachten. Het voorkomt 
onnodige zware handelingen 
en ontlast daarmee de zorg.

Geprofileerde toplaag
>   Het speciaal gesneden 

schuim zorgt voor 
gelijkmatige drukverdeling 
waardoor het risicio op 
decubitus voor de plus size 
cliënt, die waarschijnlijk een 
beperkt bewegingsbereik 
zal hebben, wordt 
verminderd. 

>   Veel plus size cliënten 
hebben moeite met 
plat liggen door 
ademhalingsproblemen. 

>   Het scharnier in het rugdeel 
van het Softform Bariatric 
matras zal voor velen een 
voordeel zijn.

Breedte Hoogte Lengte Gewicht Gebruikers-
gewicht 

Reingings- 
temparatuur 

1150 - 1200 mm 152 mm 2000 mm 15 kg 340 kg 95 °C

Technische gegevens 

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

kg

Kleur 

Baltic 
Blue
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