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Invacare Essential Touch on lähtötason painehaavoja ehkäisevä patja, joka soveltuu eri terveydenhuoltoympäristöihin sekä kotihoitoon 
että laitoksiin. Käytännöllinen ja kestävä patja tarjoaa mukavuutta, tukea ja paineen jakautumista kustannustehokkaasti.

Valmistettu seuraavien standardien mukaan:  
EN 597-1 Cig, BS EN 597-2  ja BS 7177: Crib Source 5

Essential  
Touch

Design
   Essential Touch patjassa on 

innovatiivinen, moderni päällinen, 
jonka yksinkertainen aalto antaa 
patjalle raikkaan ja ajanmukaisen 
ulkonäön.

Tekniset tiedot 
Saat kattavammat myyntitiedot tästä tuotteesta, mukaan lukien tuotteen käyttöohjeet, paikalliselta Invacaren jälleenmyyjän verkkosivustolta.
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Koot Max.käyttäjäpaino Max. pesu-
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Nimellistiheysalue 
(kg/m3) 

Valmistajan
tuotenro 

Essential Touch  
(pituus 2000 mm)

2000 x 830 x 150mm
2000 x 880 x 150mm

150 kg 95° 40 - 42
1631830
1631831

Nesteitä läpäisemätön päällinen 

   Päällinen    on moneen suuntaan joustavaa, vettä hylkivää, polyuretaanikangasta, 
jossa on erinomainen palautumiskyky  ja kestävyys, joka auttaa vähentämään 
hankaus- ja kitkavoimia. Päällisessä on myös kaksi vahvistettua kahvaa patjan toisella 
puolella ja valkoinen sisävuori, joka helpottaa läpilyöntien tai muiden päällisen 
vaurioiden tarkastamista.

Tehokas painehaavojen ehkäisy

   Invacare Essential Touch patjan ytimessä on sarja "avaimenreikä" leikattuja 
soluja, jotka liikkuvat itsenäisesti ja jakavat painon tasaisesti, joka lisää mukavuutta 
ja helpottaa painehaavojen ehkäisyä.

1. Hoitotyö on ensisijaisesti keskeistä painehaavojen ehkäisyssä. Tämä patja edistää positiivisesti 
painehaavojen ehkäisysuunnitelman tuloksia. Koulutus, kliininen harkinta ja haavoittuvuuteen 
perustuva toimintasuunnitelma ovat perustekijöitä painehaavojen ehkäisyssä. Erilaisia 
arviointiasteikkoja voidaan käyttää muodollisena menetelmänä painehaavojen kehittymisen riskin 
arvioinnissa, ja niitä tulisi käyttää epävirallisen arvioinnin yhteydessä (tietoinen hoitotyön arviointi). 

Päällisessä 
vetoketju 
kolmella sivulla

     Mahdollistaa vaahtopehmusteen 
     helpon tarkastuksen ja 
     helpon poistamisen 
     pesua varten.

Molemmilta puolilta lovettu 
vaahtomuovipehmuste

   Kaksipuolinen vaahtomuovi 
mahdollistaa patjan kääntämisen 
tai kääntämisen päällisen sisällä, 
mikä lisää tuotteen käyttöikää.




