
Invacare®  Carebed

Trykkfordeling basert på statisk luft
Invacare Carebed gir effektiv trykkfordeling både ved forebygging 
og behandlig av trykksår. Carebed kan brukes til pasienter med 
middels risiko for å utvikle trykksår.

Madrassen har individuell tilpasning, og er svært enkel i bruk, noe som 
sikrer en korrekt og enkel håndtering for pleiepersonalet. Carebed 
følger sengens innstillinger og er meget stabil og komfortabel.



Tekniske data

Andre anvendelsesområder
Konseptet brukes også til barne- 
og operasjonsmadrasser.

Pumpe
Den elektriske pumpen 
sørger for at madrassen 
fylles med rett mengde luft.

Vedlikeholdspumpe
Pumpen etterfyller madras-
sen automatisk (tilgjengelig 
som tilbehør).

Produktegenskaper

Optimal funksjon

Carebed består av mer enn 300 sepa-
rate celler fylt med luft. Luften trans-
porteres og fordeles mellom cellene, 
og tilpasser seg pasientens form og 
vekt. Madrassen er meget enkel i 
bruk. Luft pumpes inn mens pasien-
ten ligger på madrassen. Etter ca. 
ett minutt vil det være korrekt luft-
mengde i madrassen og ventilen luk-
ker seg. Det er derfor umulig å fylle 
for mye luft i madrassen. Carebed er 
en anerkjent og innarbeidet madrass 
med gode kliniske resultater.

Trykkfordeling med statisk luft

Det er mange faktorer som må tas 
i betraktning når det gjelder utvik-
ling av trykksår. En av de avgjørende 
faktorene er mottrykket underlaget 
gir mot kroppen over tid. Vanlige 
madrasser gir ofte et for høyt mot-
trykk. Ved immobilitet kan dette føre 
til at blodtilførselen stopper opp på 
utsatte steder, slik at vevet dør og 
trykksår oppstår. For å forebygge 
trykksår, må mottrykket reduseres.

Invacare Carebed 
reduserer mottrykket 
ved at den lar pasienten 
synke godt ned i 
madrassen. Trykket 
fordeles over en større 
flate og blodtilførselen 
opprettholdes.

Art. nr. Overmadrass, statisk luft Madrassmål cm Produktbeskrivelse
650MFE Carebed 90x190x10 Overmadrass, statisk luft
652MFE Carebed 90x200x10 Overmadrass, statisk luft
700MFE Pumpe Carebed
1495934 Vedlikeholdspumpe Carebed

Caresit
Konseptet med luftceller 
finnes også i seteputen Care-
sit. Kan f. eks. brukes i rullestol 
og i bil.

Størrelse Std

Operasjonsmadrass

Barnemadrass

Pumpe

Caresit

900 mm

480 mm

700 mm

4 størrelser, fra 
400 - 450 mm

1900 mm

1030/1700/2000 mm

1600 mm

4 størrelser, fra 
400 - 500 mm

3,8 kg

1,3 - 2,3 kg

1,6 kg

0,3 - 0,8 kg

kggkgkg

Maks. brukervekt:

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

100 mm

100 mm

100 mm

60 mm
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