
geavanceerde hybride technologie

Pomploos Hybride Ligsysteem

Reguleert druk, schuifkrachten en microklimaat



Matrashoes

Het nieuwe InvaSoft Hybrid ligsysteem biedt 

geavanceerde hybride technologie om de 

belangrijkste externe oorzaken van decubitus 

beter te reguleren.
InvaSoft™ Hybrid maakt gebruik van een 

innovatieve combinatie van materialen en 

technologieën voor een betere drukverdeling, 

vermindering van schuif- en wrijfkrachten en zorgt 

voor een zeer effectief microclimaat beheer.

Door ons toegewijd onderzoek- en ontwerp 

programma inclusief samenwerking met experts 

op het gebied van decubitus, is InvaSoft Hybrid 

Revolutionair Pomploos 
Hybride Ligsysteem

>   Duurzaam en zeer ademend 

geschikt voor medische 

toepassingen.

>   Multistretch materiaal 
vermindert schuif- en 

wrijfkrachten.

ontworpen als een eenvoudige, effectieve en 

efficiënte oplossing om de vele uitdagingen aan 

te kunnen binnen de gezondheidszorg.

Onafhankelijke testresultaten bevestigen ook 

dat InvaSoft™ Hybrid uitermate effectief is bij 

het aanpakken van de belangrijkste externe 

factoren voor ontwikkeling van decubitus.
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>   Zachte, reactieve toplaag 

omhult de ciënt met een 

maximum aan comfort en 

ondersteuning.
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Drukverdeling Schuif- en Wrijf- 
kracht ReductieOnze innovatieve auto-

adjust technology zorgt 
voor drukverdeling in iedere 
houding van de cliënt 
zonder gebruik te maken 
van een electrische unit.

InvaSoft™ Hybrid maakt gebruik 
van innovatieve materialen 
om schuif- en wrijfkrachten te 
reduceren.

>   Acht horizontale luchtcellen 

voor individuele, reactieve 

drukverdeling.

>   Aflopende hielzone voorzien van 
een beschermende schuifkracht 
reducerende laag neemt de 

druk weg van het kwetsbare 

hielgebied.

>   Vermindering van warmte 
en vocht door speciaal 

vormgegeven uitsparingen.



Cliënt Comfort

3

>   230 kg veilige belastbaarheid voor 

een hoge mate van ondersteuning.

>   Ultra-zachte en ondersteunende 
lagen bieden extra comfort en 

stabliteit.

Microclimate
Management
Gebruikmakend van non-powered airflow 
technology ( N.P.A.T.) zorgt InvaSoft Hybrid voor 
een continu microclimaat management.

>   Geprofileerd foam 

voor extra comfort en 

drukverdeling.

>   Exceptionele luchtcirculatie 

door gebruikmaking van open en 

ondersteunend noodle materiaal. 



EfficiëntEenvoudig

Kosten efficiënt

Klinische voordelen

Eenvoudige  
oplossing

Eenvoudig 
Effectief
Efficiënt

Eenvoudig in gebruik, geen 

gecompliceerde instellingen vereist.

Eenvoudig te reinigen, garandeert een 

snelle omwisseling tussen cliënten

Eenvoudig te onderhouden, 

belangrijkste onderdelen zijn 

eenvoudig vervangbaar zonder gebruik 

van speciale gereedschappen of 

specialistische kennis.

Effectieve en onafhankelijk bewezen 

drukverdeling.

Effectieve en onafhankelijk bewezen 

reductie van schuif- en wrijfkrachten.

Effectief en onafhankelijk bewezen 

microklimaat management.

Geen preventief onderhoud nodig.

Non-powered, levert daarmee een 

bijdrage aan een milieuvriendelijk 

systeem met een positieve CO2-

footprint.

Modulair design betekent dat 

onderdelen individueel vervangen 

kunnen worden.

Effectief

De kostenefficiëntie en klinische voordelen van hybride ligsystemen 

worden in toenemende mate erkend. Het modulaire ontwerp van InvaSoft 

Hybrid maakt dat alle onderdelen individueel kunnen worden vervangen. 

Dit zorgt voor een maximale levensduur, kostenbesparing en een lagere 

belasting van het milieu.
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Onafhankelijk Getest

InvaSoft Hybrid is intensief getest bij Berlin 

Cert, een deskundig en onafhankelijk 

testinstituut met specifieke kennis op het 

gebied van ligsystemen. In deze testen 

werd InvaSoft Hybrid vergeleken met drie 

toonaangevende hybride ligsystemen in 

de markt op het gebied van drukverdeling, 

reductie van schuifkrachten en regulering 

van het microklimaat.

Klinische Uitmuntendheid

InvaSoftTM Hybrid liet onder andere 

resultaten zien op het gebied van 

temperatuur- en vochtmanagement - en 

overtrof hierin alle concurrerende hybride 

ligsystemen.

*Vergelijkende testen met drie toonaangevende hybride ligsystemen.
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Breedte Hoogte Lengte Gewicht Gebruikersgewicht Reinigings- 
temparatuur 

830-850-880 mm 170 mm 1970-2000-2100 mm 18 kg 230 kg 95 °C

Technische gegevens 

Voor meer gegevens omtrent dit product, inclusief de gebruiksaanwijzing, raadpleeg onze website:  

www.invacare.nl
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