Essential Touch
Højkvalitets skummadras

En effektiv løsning, der sikrer høj
Trusted Solutions,
komfort og redistribution af Passionate
tryk People®

Essential
Touch

Invacare Essential Touch madrassen er en højkvalitets trykredistribuerende skummadras beregnet til hjemmeplejen
og institutioner. Madrassens profilerede overflader sikrer en kosteffektiv redistribuering af trykket og tilbyder optimal
komfort til borgere med lav - høj risiko for at udvikle tryksår.

Effektiv forebyggelse af tryksår

Inkontinensbetræk

 kummets overflade består, på begge sider, af en serie nøglehulsS
opskårede felter. Felterne bevæger sig individuelt og fordeler på
denne måde vægten så der skabes effektiv tryk-redistribution og
optimal komfort for borgeren

Betrækket er udført i flervejsstrækbart, væsketæt polyuretan
materiale. Dette gør betrækket strækbart og særligt holdbart
hvilket reducerer shear og friktionskræfter. Betrækkets hvide
inderside gør det muligt at konstatere, om betrækket er
gennemhullet og evt ikke længere er væsketæt og skummet
dermed er kontamineret.

Vend og rotér
Idet skummet, på
begge sider består af
nøglehuls-opskårede
felter, kan madrassen
vendes og roteres
efter behov, hvorved
madrassens levetid
forlænges

Afdækket lynlås
på 3 sider
Letter af og
på-montering i
forbindelse med
rengøring

Design
Essential Touch er forsynet
med et strækbart betræk og et
tryk der tilfører madrassen et
moderne udtryk.

Tekniske data

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

Max brugervægt

Rengøring

Essential Touch

200 x 83 x 15 cm

150 kg
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Essential Touch

200 x 88 x 15 cm

150 kg

95°

Madrassen er produceret i overensstemmelse med:
• European Standard: BS EN 597-1 Cig
• European Standard: BS EN 597-2
• BS7177:1996 Crib 5.

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Essentiel pleje I henhold til EPUAP/NPUAP’s anbefalinger, er afgørende for forebyggelsen
af tryksår. Denne madras bidrager positivt til plejeplanens tryksårsforebyggende tiltag.
Uddannelse, klinisk vurdering og procedureorienteret planlægning, baseret på den enkelte
borgers behov, er væsentlige faktorer i tryksåreforebyggelsen.
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