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Dynamiske luftmadrasser
Invacare SoftAIR madrasserne giver effektiv og komfortabel aflastning til patienter med høj risiko for 
at udvikle tryksår, og SoftAIR madrasserne understøtter behandling af tryksår til og med kategori 4. 
Serien omfatter SoftAIR Super og SoftAIR Excellence.
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SoftAIR Serien 

Invacare SoftAIR Super

SoftAir Super er en helmadras, der er opbygget 
af 21 celler (cell-in-cell), der inkluderer 3 statiske 
celler i hoved sektionen. Luften i cellerne tilpasses 
nænsomt henover faser af 12 min., udfra et 2 op 1 
ned princip. Betrækket er strækbart og åndbart 
og alle sømme er svejste.

Invacare SoftAIR Excellence

SoftAir Excellence er en helmadras, der er 
opbygget af 19 celler (cell-in-cell), der inkluderer 3 
statiske celler i hoved sektionen samt stabiliserende 
luft i siderne, der sikrer tryg ind- og udstigning for 
patienten. De stabiliserende luftfyldte sider yder 
endvidere en effektiv beskyttelse for patienten 
i forbindelse med transport i sengen. SoftAIR 
Excellence tilbyder endvidere en selvstændig hæl-
zone, bestående af 5 mikro celler med lavt tryk, til 
individuel aflastning af dette sensitive område.

Invacare SoftAIR Pumpe

Trykket i SoftAir madrassen indstilles automatisk 
til et korrekt niveau, der sikrer at borgeren ikke 
ligger madrassen igennem. Hvis der bliver behov 
for at justere komfort niveauet, kan dette ske ved 
hjælp af SoftAir Pumpens betjeningspanel, der er 
forsynet med letbetjente taster, integreret i panelet. 
Pumpen kan indstilles til statisk eller vekslende 
tryk funktion. Desuden har pumpen indbygget 
audiovisuel alarm, der aktiveres i tilfælde af for 
lavt eller for højt tryk, fejl ved alternering eller ved 
strømsvigt.
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Egenskaber og fordele

Celler med vekslende lufttryk

Det tredelte vekseltryk (2 op 1 ned) gennemføres 
over en 12 minutters cyklus, således at sæt af 3 
celler regelmæssigt har vekslende tryk. Dette sker 
mhp. at skabe optimale forhold for vævsceller 
samt for at optimere blodcirkulationen. For at øge 
brugerkomforten holdes cellerne i hovedenden 
statiske. En enkel tilgang til cellerne gør udskiftning 
af cellerne til en nem opgave.

Sømme er højfrekvens svejste, og lynlåse har 
overfald for at sikre mod væskeindtrængen og for at 
sikre en konstant høj hygiejnisk standard. Betræk er 
udført i smidigt Polyurethan materiale, der er 2-vejs 
strækbart samt vanddampgennemtrængeligt mhp. 
at yde bedst mulig komfort og minimere risiko for 
tryk som følge af shear og friktionskræfter. Betrækket 
er forsynet med "quick release" lynlås som gør det 
muligt at fjerne toppen af betrækket hurtigt. Således 
tages der maksimal hensyn til kontamineringsrisiko. 
Betrækket er vaskbart ved 95° C.

CPR Strop (Dansk HLR: Hjerte-lunge-redning)

I tilfælde af at en situation opstår, hvor HLR er 
påkrævet, skal der trækkes i den gule strop mærket 
CPR. Luften lukkes øjeblikkelig ud af madrassen.

Bæretaske

SoftAIR madrasserne kan rulles sammen, 
opbevares og transporteres i bæretasken der 
leveres sammen med hver enkelt madras. 
Bæretasken er forsynet med en sidelomme, i 
hvilken det er muligt at opbevare SoftAIR pumpen. 
Bæretasken er forsynet med hjul i den ene ende 
- således foregår transport af madras og pumpe 
ekstremt enkelt.
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Højfrekvens svejste sømme og 2 vejs strækbart betræk

Opdateret CPR  
ventil fra juli 2015



SoftAIR Super 
 
 

SoftAIR 
Exellence 

Smal model  
2000 x 830 x 200 mm 

Bred model  
2000 x 880 x 200 mm

Smal model  
2000 x 830 x 250 mm 

Bred model  
2000 x 880 x 250 mm

9,2 kg 
 

10,5 kg 

9,5 kg 
 

10,8 kg

kggkgkg

Max: 200 kg 
Min. 30 kg 

 

Max: 200 kg 
Min. 30 kg

95 °C 
 
 

95 °C

Produceret efter Europæiske standarder:  
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, BS7177: 1996 Crib Source 5

Tekniske data

Egenskaber og fordele

Bariatrisk 
 
 

Bariatrisk
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Transport      
I luftslangens "quick release" 
håndtag kan indsættes 
en adaptor, der sikrer at 
madrassen holder luft i op 
til 72 timer, når denne er 
frakoblet pumpen. Adaptor 
er vedhæftet luftslangens 
udtag.

Sikkerhedsstropper       
Sikkerhedsstropper til fast-
gørelse af madras til lig-
geflade er placeret langs 
madrassens underkant.

"Quick release" lynlås
En "quick release" lynlås 
sikrer, at man med et enkelt 
tag, kan fjerne hele betrækket 
under hensyntagen til konta-
mineringsrisiko.

Lagen stropper
Sikrer løs fastgørelse af lagen 
i hjørnerne samtidig med at 
der er fri adgang til HLR 
stroppen.

Håndtag
Robuste håndtag er placeret 
på begge sider af madrassen.

Bevægelig åbning ved ryg
Designet mhp. at modvirke 
luftcellers naturlige frem-
adskridning ved elevering 
af ryg samt mhp. forebyg-
gelse af shear og friktion. 
(Findes alene på SoftAIR  
Excellence)


