Softform Premier Visco

Colchão composto de uma camada
Trusted Solutions,
superior de espuma viscoelástica
para
Passionate
People®
máximo conforto

O Softform Premier Visco destaca-se pela camada superior de espuma viscoelástica de elevada
densidade e sensível à temperatura que permite uma perfeita adaptabilidade ao corpo do
utilizador. Oferece um conforto excecional e minimiza as forças de pressão.
Indicado para utilizadores com elevado risco de aparecimento de úlceras de pressão ou igual a
15+ na escala de Waterlow.
Prevenção de UP’s

Ótimo posicionamento e conforto

A camada de espuma visco-elástica
55 kg/m3, sensível à temperatura,
adapta-se rapidamente ao corpo do
utilizador, garantindo uma área de
contacto uniforme e uma redução
das pressões significativa.

A elevada qualidade da espuma
visco-elástica com um nível de
firmeza adequado e a base em U
de espuma de elevada resiliência
garante conforto e posicionamento
otimizado assim como permite a
boa mobilidade do utilizador na
posição deitada ou durante as
transferências de ou para a cama.

A capa bi elástica e permeável aos
vapores também ajuda na prevenção
de úlceras reduzindo os efeitos de
fricção e sudação.

Características

Capa bi-elástica resistente aos líquidos e
permeável aos vapores
Com costuras do fecho soldadas para impedir
as infiltrações de líquidos. A base da capa é
em PU para maior longevidade.

Construção modular
Facilmente poderão ser
substituídas partes do colchão.

Não existe
necessidade de virar
o colchão.

Dados técnicos
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Largura ¹

Cumprimento ¹

Altura

Peso total

Peso max
utilizador

80°

kg
Softform
Premier Visco

669 mm até
1525 mm

1410 mm até
2080 mm

152 mm

1.

Cor

TOTAL PRODUCT WEIGHT

13 kg

Temperatura
máxima de
lavagem

247.6 kg

80°

2 Medidas standards disponíveis

Colchão produzido conforme :
Normas standards europeias : BS EN 597-1 Cig
Normas standards europeias : BS EN 597-2 Match
BS7177:1996 Crib 5

Azul

347

