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Egenskaber og tilbehør

Propad Premier - DK - 08/2017

Invacare Propad Premier 
er designet til at give god 
trykaflastning, hvad enten 
puden benyttes i kørestol 
eller almindelig stol. Propad 
Premier består af to lag skum, 
hvor det øverste er skåret i 
profiler og minimerer shear og 
friktion.

Betrækket hjælper til 
forebyggelse af shear 
og friktion 

Betrækket er 
strækbart i 
alle retninger, 
vandafvisende og 
åndbart. Betrækket 
har skridsikker bund.

Fås i forskellige 
størrelser

Propad Premier kan 
leveres i 9 forskellige 
størrelser fra 41 x 41 cm  
til 51 x 51 cm.

Lynlås med overfald

Lynlås på 3 sider 
med stort overfald 
hindrer væske i at 
trænge ind i puden og 
beskytter skumkernen. 
Betrækket fås som 
inkontinensbetræk og 
kan let afmonteres og 
vaskes.

Fremstillet i henhold til følgende Europæiske 
standarder: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, 
og BS 7175 (Crib 5)

Tekniske data

Propad Premier

Antal 
størrelser: Højde

9 10 cm

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på 
www.invacare.dk.

Vægt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1 kg

Farve

Profileret overflade

Propad Premier er opskåret i tern, hvilket reducerer shear og friktion samtidig med, at trykaflastning opnås.

Komfort og tryksårsforebyggende

Invacare Propad Premier består af to lag skum. Det nederste blå lag er fremstillet af fast formet skum, 
således at det giver god stabilitet og støtte. Det øverste lag skum er opskåret i tern og tillader brugeren 
at synke ned i materialet og dermed fordele trykket over en større overflade. Den profilerede overflade 
minimerer tillige shear og friktion og tillader god cirkulation af luften.

Max 
brugervægt

110 kg

Rengøring

80°

80°

Sort


