
Ei-moottoroitu Hybridi-painehaavapatja

Paineen, hankauksen ja mikroilmaston hallintaan



Päällinen

Uusi InvaSoftTM Hybrid, sisältää kehittyneen 
hybriditekniikan, jolla voidaan hallita paremmin 
painehaavoihin liittyviä kriittisiä tekijöitä.

InvaSoftTM Hybrid patjoissa on innovatiivinen materi-

aalien ja tekniikoiden yhdistelmä paineen uudelleen-

jaon parantamiseksi, hankauksen ja kitkan vähentämi-

seksi ja erittäin tehokkaan mikroilmaston hallinnan 

varmistamiseksi.

Tutkimus- ja suunnitteluohjelmassamme, johon kuuluu 

yhteistyössä mm. kudosasiantuntijoita, kehitetty

Vallankumouksellinen 
ei-moottoroitu hybridi-patja

>  Kestävä ja erittäin hengittävä 
medical inkopäällinen

>  Kahteensuuntaan joustava
vahentää hankausta ja kitkaa

InvaSoft Hybrid on helppo, tehokas ja vaikuttava patja, 

joka on suunniteltu vastaamaan moniin terveyden-

hoitoalan hoitoympäristöihin ja niihin kohdistuviin 

haasteisiin.

Riippumattomat testitulokset vahvistavat myös, että 

InvaSoft Hybrid on erittäin tehokas painehaavojen 

kehittymisen ehkäisyn keskeisten ulkoisten tekijöiden 

hoidossa.



>  Pehmeä, responsiivinen
päälliskerros ympäröi
potilaan maksimaalisen
mukavuuden ja tuen
saamiseksi.
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Paineen 
jakautuminen
Innovatiivinen 
automaattisesti säätyvä 
teknologia mahdollistaa 
ei-moottoroidun paineen 
jakautumisen potilaan kaikissa 
makuuasennoissa, ilman 
tarvetta moottoroidulle 
ilmanpaineelle.

Hankauksen 
& kitkan 
vähentäminen
InvaSoft™ Hybridissa on 
innovatiiviset materiaalit 
jotka vähentävät hankausta ja 
kitkaa.

>  Kahdeksan
horisontaalista
ilmasolua yksilöllisesti
reaktiivinen paineen
uudelleen jakautuminen.

>  Kalteva kantapääalue & suojaava
hankausta vähentävä kerros
siirtää painoa pois haavoittuvalta
kantapään alueelta

>  Kuumuuden ja
kosteuden vähennys
erityisesti suunniteltujen
ilma-aukkojen avulla.



Potilasmukavuus
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>  Ultra-pehmeä ja tukeva
kerroksellinen muotoilu  extra
mukavuutta ja stabiliteettia.

>  230 kg turvallinen
työskentelykuorma
tarjokaa arvokasta varmaa tukea.

Mikroilmaston 
Hallinta
Vallankumouksellinen "Non-Powered Airflow 
Technology" (N.P.A.T.), InvaSoft™ Hybrid tarjoaa 
jatkuvaa mikroilmaston hallintaa.

>  Uritettu vaahtomuovi
extra mukavuutta ja paineen
jakautumista laajemmalle
alueelle

>  Poikkeuksellinen ilmankierto
avoimen rakenteen ja tukea antavan 
nuudelirakenteisen patjamateriaalin 
ansiosta.



VaikuttavaHelppo

Kustannustehokas 

Kliiniset edut 

Yksinkertainen 

ratkaisu

Helppo käyttää, ei monimutkaista 
asennusta.

Helppo puhdistaa, nopea 
läpimenoaika potilaiden välillä.

Helppo huoltaa, pääkomponentit 

voidaan vaihtaa helposti ilman 

erikoistyökaluja ja huoltokoulutusta.

Tehokas ja riippumattomasti testattu

paineen jakaantuminen.

Tehokas ja riippumattomasti testattu

hankauksen ja kitkan vähennys.

Tehokas ja riippumattomasti testattu

microilmaston hallinta.

Ei ennaltaehkäisevää huoltoa 

Ennakkohuoltoa ei tarvita.

Sähkövirtaa ei tarvita edistää siten 

ympäristöystävällisyyttä ja tuotteella on 

positiivinen hiilijalanjälki.

Modulaarinen design 

tarkoittaa, että tuotteen osat voidaan 

vaihtaa yksitellen.

Tehokas

Helppo 
Tehokas
Vaikuttava
Hybridipatjojen kustannustehokkuus ja kliiniset hyödyt ovat yhä 

enemmän tunnustettuja etuja. InvaSoftTM  Hybridin modulaarinen rakenne 

ja komponentit ovat kaikki vaihdettavissa, mikä pidentää tuotteen 

käyttöikää, vähentää kustannuksia ja minimoi ympäristövaikutuksia. 



HUIPPULÄMPÖTILA HUIPPUKOSTEUS

28
.8

 o
C

63
.8

%

30
.1 

o
C

67
.3

%

32
.3

 o
C

68
.0

%

30
.3

 o
C

78
.3

%

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland

Tel: +44 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

© 2021 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to 
be correct at time of print. Invacare reserves the right to alter product specifications without 
prior consultation. European Pat. Pending 21166020.4 - EU – 02/21

Riippumattomat 
testit

InvaSoftTM Hybrid on läpäissyt vaativat 

Berlin Cert testauslaitoksen testit, joka on 

riippumaton asiantuntijalaitos, jolla on 

erityisesti kokemus painehaavapatjoista . 

Testeissä verrattiin  InvaSoftTM Hybrid patjaa 

kolmeen johtavaan hybridipatjaan paine-, 

kitka- ja mikroilmaston hallinnan osa-

alueilla.

Kliinisesti testattua erinomaisuutta

InvaSoftTM Hybrid osoitti ylivoimaista 

suorituskykyä lämpötilan ja kosteuden 

hallintaan - ylittäen kaikki kilpailevat 

hybridipatjat.

*Vertailutestissä kolme johtavaa hybridipatjamallia
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Leveys Korkeus Pituus Paino Käyttäjäpaino Konepesu 
max.pesulämpotila 

830-850-880 mm 170 mm 1970-2000-2100 mm 18 kg 230 kg 95 °C

Tekniset tiedot 

Lisätietoja tästä tuotteesta, mukaan lukien käyttöopas, on verkkosivustollamme: www.invacare.eu
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