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Invacare  
SoftCloud-serien

"Bruk en aktiv støtteoverflate (overmadrass eller 
madrass) for personer med høy risiko for trykksår 
når hyppig manuell reposisjonering ikke er mulig" 
(EPUAP,2014)

Vekseltrykk-teknologi anbefales for å oppnå forebygging 
og håndtering av trykksår døgnet rundt, kombinert med 
individuell overvåkning, reposisjonering og sårpleieprogram.    

Helsepersonell møter ofte situasjoner hvor pasienten 
ikke selv er i stand til reposisjonering. Under disse 
omstendighetene anbefaler EPUAP å bruke et aktivt 
støtteprogram som en del av trykksårforebyggingen.
 
Invacare SoftCloud madrasser og overmadrasser består av 
aktive støtteflater av høy kvalitet, designet for pasienter 
med svært høy risiko for å utvikle trykksår. Det vekslende 
trykket er designet for å omfordele trykk flere ganger hver 
time, selv om pasienten ikke beveger seg.



SoftCloud™
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NYE EGENSKAPER 

Automatisk 
justering 

   Sørger for klinisk riktig støtte for å 
sikre pasientens komfort

2

   En moderne og intuitiv 
kontrollenhet 

Intuitivt design
11
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Maks.  
fast-knapp

   Gir en fast overflate for 
enklere sengetøyskift og 
reposisjonering av pasient.

3

     Håndtak 
For enkel madrasshåndtering og transport.

     Sikkerhetsremmer 
Tillater sengen å være løst festet til madrassen samtidig som 
tilgangen til HLR-sikringen er fri.  

    Trekk med glidelås 
360-graders glidelås på toppen av trekket forenkler fullstendig 
fjerning av trekket ved vask.

    Hengslet rygg 
Madrassen er konstruert for å hindre at luftcellene glir ned 
når hjertebrettet heves, og for å motvirke friksjon (gjelder kun 
SoftCloud Pro).

     Permanent avlasting av hælen  
De fem hælcellene på SoftCloud Pro tillater permanent 
avlasting av pasientens hæl. Denne funksjonen er ideell for de 
fleste pasienter med eksisterende hælsår. 

    Kabelstyringssystem  
   Ingen etterfølgende strømkabler.

   Stropp 
Dersom det oppstår en situasjon hvor det er behov for HLR, 
skal man dra i den gule stroppen merket CPR. Madrassen 
tømmes da umiddelbart for luft i bryst- og hodedelen.

   Transportmodus 
En transportklemme kan festes på slangen under transport, 
for å sikre at luften holder seg i madrassen når den er frakoblet 
pumpen.



SoftCloud™

u      Overmadrass 

u      Består av luftceller 
som skånsomt veksler 
for å jevne ut uønsket 
trykk 

u       Syklus på 12 minutter

u      1 av 2 Syklus 

u      3 statiske celler i 
hodeenden

SoftCloud-serien

Serien består av fire alternativer, 
som alle er enkle i bruk:

Intuitive kontrollenheter
Kontrollenhetene til SoftCloud har et intuitivt display 
som kan brukes til å justere komfortnivåer ved å gi 
enten en 1 av 2 eller 1 av 3 vekslende trykkmodus 
sammen med et statisk alternativ.   
 
Videre tillater en automatisk detekteringsfunksjon 
i kontrollenheten å automatisk registrere trykk 
fra kroppen, og justerer trykknivået deretter. 
Kontrollenhetene har både visuelle alarmer og 
lydalarmer som aktiveres ved lavt trykk eller 
strømbrudd. Det er også mulig å skru av alarmene 
ved rengjøring.

SoftCloud Top 
SoftCloud Air
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u      Fullhøyde-madrass 

u      Består av luftceller som 
skånsomt veksler for å 
jevne ut uønsket trykk 

u     Syklus på 10 minutter 

u     1 av 3 Syklus 

u      Permanent oppblåste 
luftvegger gir fast 
sidestøtte med en stabil 
forflytningsplatform 

u      Egen hældel for sensitive 
hæler

u      3 statiske celler i 
hodeenden

SoftCloud Ace

u      Fullhøyde-madrass 

u      Består av luftceller som 
skånsomt veksler for å 
jevne ut uønsket trykk

u     Syklus på 10 minutter 

u     1 av 3 Syklus 

u      Dampgjennomtrengelig 
trekk med sveisede 
sømmer

u      3 statiske celler i 
hodeenden

SoftCloud Air

u      Fullhøyde-madrass 

u      Består av luftceller som 
skånsomt veksler for å 
jevne ut uønsket trykk 

u     Syklus på 12 minutter 

u     1 av 2 Syklus 

u      3 statiske celler i 
hodeenden

SoftCloud Top SoftCloud Pro

SoftCloud Ace 
SoftCloud Pro



Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 Oslo

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2020 Invacare International GmbH. All rights reserved. All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare forbeholder
retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. Softcloud - NO - 03/2020

 
Art.nr 

Madrass,  
dymanisk luft 

 
Madrassmål 

1630815 SoftCloud Top,  
Overmadrass inkl.pumpe

88x200x13

1630814 SoftCloud Top,  
Overmadrass inkl.pumpe

83x200x13

1630823 SoftCloud Pro,   
madrass inkl.pumpe

88x200x20

1630823+ 
1421564

SoftCloud Pro m/pumpe 
+ forlengerkloss

88x210x20

1630822 SoftCloud Pro,   
madrass inkl.pumpe

83x200x20

1630822+ 
1487853

SoftCloud Pro m/pumpe 
+ forlengerkloss

 83x210x20

1630817 SoftCloud Air,   
madrass inkl.pumpe

88x200x18

1630816 SoftCloud Air,   
madrass inkl.pumpe

83x200x18

1630819 SoftCloud Ace,  
madrass inkl.pumpe

88x200x20

1630818 SoftCloud Ace,  
madrass inkl.pumpe

83x200x20

1630820 SoftCloud Ace,  
madrass inkl.pumpe

103x200x20

1630821 SoftCloud Ace XL,  
madrass inkl.pumpe

116x200x20

SoftCloud Top

Kontrollenhet 1

Farge 

Mørk blå

Fargen kan variere litt fra 

fargen vist ovenfor. 

Regulatoriske data 

Madrassen er produsert i henhold til:
European Standard: BS EN 597-1 Cig 

European Standard: BS EN 597-2 Match 

BS7177:1996 Crib 5.

Kontrollenhet
Lydnivå: ≤ 30 dB

Annen informasjon 

Denne madrassen vil bidra positivt i en komplett 
pleieplan for trykksårforebyggende omsorg.

Tekniske data 

For mer informasjon om produktet samt produktets brukermanual, se www.invacare.no

SoftCloud Air

SoftCloud Ace

Bredde 

 83-88 cm 

83-88 cm

83-88 /103-116 cm 

83-88 cmSoftCloud Pro

Lengde 

200 cm 

200 cm

200 cm 

200 cm

Høyde 

13 cm 

18 cm

20 cm 

20 cm

Maks.  
brukervekt 

200 kg 

200 kg

220 kg/ 350 kg

220 kg

12 cm

Dybde 

12 cm

To be 

25 cm

Bredde 

29 cm

24 cm

Høyde 

25 cmKontrollenhet 2


