
TÜV hyväksytty

Täyttää
EN597-1 ja
EN597-12
vaatimukset

Invacare® Dacapo -patjat ovat painehaavojen ennaltaehkäisyyn 
tarkoitettuja vaahtomuovitäytteisiä painehaavapatjoja. Dacapo-
patjat on valmistettu ympäristöystävällisestä, viskoelastisesta
vaahtomuovista, joka ainutlaatuisen rakenteen ansiosta mukau-
tuu kehon muotoihin normaaleja patjoja paremmin. 

Patjojen rakenne antaa paremman tuen, mukautuu kehon muo-
tojen mukaan ja vähentää kitkaa ja kudosvenytystä. Soveltuu 
käytettäväksi matalan ja keskisuuren painehaavariskin omaavilla 
henkilöillä. Päällinen on 100% nesteitä läpäisemätön, hengittävä 
ja kahteen suuntaan joustava. Konepesu +95°C.

Dacapo viskoelastiset vaahtomuovipatjat

Mallit Combi ja Heavy User Light ovat kaksi- ja kolmikerroksisia  
yhdistelmäpatjoja. Comfort ja Comfort Plus ovat ympäristöystä-
vällistä viskoelastista materiaalia.

Pituus 200 cm (Child:140/160/180 cm Kid:136/156/175 cm)
Leveydet 85 cm, 90 cm, 105 cm ja 120 cm. (Child: 54-80 cm  
Kid: 77/79 cm) Paksuus: 8-15 cm mallista riippuen. 

Dacapo-patjat täyttävät EN597-1 ja -2 
vaatimukset. Takuu 3 vuotta.
Lisävarusteena saatavana 
pelastuslakana. 

Dacapo



Standard

• Paksuus 10 cm
• Korkea tiheyksinen vaahtomuovi 
• Tiheys 50kg/m3 
• Kovuus 140 N
• Max. 100 kg

Standard päällinen:
• 100% puuvillaa
• Konepestävä +40ºC 
• Vetoketju kolmella sivulla

Basic

Comfort

Comfort Plus

Dacapo Standard on 10 cm paksua vaahto-
muovia, jonka tiheys on 38 kg/m3 ja kovuus 
140N.
Dacapo Standard on vakiopatja, joka täyttää 
hyvän potilassänkypatjan perusvaatimukset. 
Korkea laatu ja korkea tiheyksinen vaahto-
muovi tarjoaa kestävän ja tukevan makuu-
alustan. Täyttää palotorjuntavaatimukset 
European Standard EN 597–1.

• Paksuus 12 cm
• Korkea tiheyksinen vaahtomuovi 
• Tiheys 50kg/m3 
• Kovuus 140 N
• Max. 120 kg

Dacapo-päällinen:
• 100% nesteitä läpäisemätön
• Polyuretaanipäällysteistä polyesteriä
• Hengittävä
• Kahteen suuntaan joustava
• Konepestävä +95ºC ja rumpukuivaus
• Allergiatestattu ja käsitelty pöly-
  punkkeja vastaan
• Huomaamaton, suojan alle piiloutuva 
  vetoketju kolmella sivulla.

Dacapo Basic on ensimmäinen Dacapo-
sarjan inkontinenssipatja. Patja täyttää 
hyvin makuualustan perus mukavuus- ja 
hygieniavaatimukset. Tiheä ja kestävä 
vaahtomuovi tarjoaa tukevan alustan. 
Basic on vahva ja kestävä patja.
Patjan paksuus on 12 cm. 
Max. 130 kg.
Saatavana myös Basic Low: 
Paksuus 5 cm.
Täyttää palotorjuntavaatimukset European 
Standard EN 597–1 ja European Standard 
EN 597–2.

Dacapo Comfort -patjat ovat 
valmistettu ympäristöystävälli-
sestä, erittäin joustavasta vaahto-
muovista, jonka jokainen neliö-
leikkaus mukautuu yksilöllisesti 
kehon muotoihin ja antavat 
paremman tuen keholle kuin 
perusvaahtomuovipatjat. 
Comfort-patjan paksuus on 12 cm. 
Täyttää palotorjuntavaatimukset 
European Standard EN 597–1 ja 
European Standard EN 597–2.

Dacapo Comfort Plus -patjat ovat 
valmistettu ympäristöystävällisestä, 
erittäin joustavasta vaahtomuovista, jonka 
jokainen neliöleikkaus mukautuu yksilölli-
sesti kehon muotoihin ja antavat paremman 
tuen keholle kuin perusvaahtomuovipatjat. 
Comfort Plus -patjan paksuus on 14 cm. 
Max. 140 kg. 
Täyttää palotorjuntavaatimukset 
European Standard EN 597–1 ja  
European Standard EN 597–2. 

• Paksuus 12 cm 
• Ympäristöystävällistä vaahtomuovia
• Tiheys 53kg/m3 
• Kovuus 145N
• Max. 130 kg

• Paksuus 14 cm 
• Ympäristöystävällistä vaahtomuovia
• Tiheys 53 kg/m3 
• Kovuus 145 N.
• Max. 140 kg



Combi

Dacapo Heavy User Light

• Paksuus 14 cm
• Max. 140 kg
• Top (6 cm)
- viskoelastinen vaahtomuovi 
- tiheys 50 kg/m3 ja 
- kovuus 100 N.
• Base (8 cm)
- vaahtomuovi 
- tiheys 38 kg/m3 
- kovuus 140 N. 

Dacapo Combi - on painehaavojen ennalta-
ehkäisyyn tarkoitettu kaksikerroksinen yh-
distelmäpatja, joka antaa paremman tuen 
keholle kuin peruspatjat. Combi -patjojen 
kaksikerroksinen rakenne antaa paremman 
tuen, mukautuu kehon muotojen mukaan ja 
vähentää kitkaa ja kudosvenytystä. Soveltuu 
käytettäväksi matalan ja keskisuuren paine-
haavariskin omaavilla henkilöillä. Täyttää 
palotorjuntavaatimukset European Standard 
EN 597–1 ja European Standard EN 597–2.

• Paksuus 15 cm
• Max. 250 kg  
   (saatavana myös Heavy User 350 kg)
• Top (5 cm): 
- viskoelastinen vaahtomuovi 
- tiheys 50 kg/m3
- kovuus 100 N 
• Base (5 cm):
- vaahtomuovi
- tiheys 38 kg/m3 
- kovuus 140 N 
• Base (5 cm): 
- korkea tiheyksinen vaahtomuovi
- tiheys 50 kg/m3
- kovuus 145 N

Dacapo Heavy User Light on räätälöity 
kookkaampien käyttäjien tarpeiden mukai-
seksi ja tarjoaa tukevan ja mukavan peh-
meän tuen.
Uniikissa rakenteessa on kaksi kovaa ker-
rosta ja pehmeämpi päällikerros. Patjan voi 
kääntää myös toisinpäin jos käyttäjä haluaa 
makuualustaan entistä kovemman tuen.
Suuremmat leveydet tekevät patjasta 
erinomaisen käytettäväksi Invacaren koti-
hoitosänkyjen kanssa. 
Patjan paksuus on 15 cm.
Täyttää palotorjuntavaatimukset European 
Standard EN 597–1 ja European Standard 
EN 597–2.

• Paksuus 8 cm 
• Leveys 50-80 cm
• Pituus 140/160/180 cm
• Max. 100 kg
• Ympäristöystävällistä vaahtomuovia
• Tiheys 50 kg/m3 
• Kovuus 145 N

Dacapo Child -lastenpatja on yksikerroksi-
nen patja ympäristöystävällisestä vaahto-
muovista. Patja on suunniteltu pienemmille, 
nuoremmille käyttäjille, se on extra pehmeä, 
kestävä ja siinä on erityisen hyvä hengittä-
vyys. Lisäksi sen suuri tilavuuspaino maksi-
moi kehon paineen ja patja muotoutuu käyt-
täjän kehon muotojen mukaisesti ja palautuu 
muotoonsa täydellisesti. Patjan paksuus on 
8 cm. Täyttää palotorjuntavaatimukset Euro-
pean Standard EN 597–1 ja European 
Standard EN 597–2.
Saatavana myös vaihtoehtoisesti 
puuvillapäällisellä.

Lastenpatja Dacapo Child

Lastenpatja Dacapo Kid

• Paksuus 10 cm 
• Max. 70 kg
• Leveys 77/79 cm
• Pituus 136/156/175 cm
• Ympäristöystävällistä vaahtomuovia
• Täysin piilotettu vetoketju.

Dacapo Kid -lastenpatja on erityisesti 
NordBed Kid lastensänkyihin suunniteltu 
yksikerroksinen joustava, tiheä vaahto-
muovipatja, jossa neliökuvioinen ääriviiva-
leikkaus, joka jakaa painetta, vähentää 
hankaumia ja lisää hengittävyyttä. 
Saatavana 6 kokoa. 
Patjan paksuus on 10 cm. 
Täyttää palotorjuntavaatimukset 
European Standard EN 597–1 ja 
European Standard EN 597–2.



Ominaisuuksia

Tekniset tiedot

Optiona päällinen evakuointivöin

Päällinen

Navy blue 

Combi-yhdistelmä-
materiaali
Top (6 cm)
viskoelastinen vaahtomuovi 
tiheys 50kg/m3 ja kovuus 100N.
Base (8 cm)
vaahtomuovi tiheys 38kg/m3 ja 
kovuus 140N.

Optiona kantokahvat
Kantokahvat sivuilla helpottaa 
kantamista

Vetoketju
Päällisessä on huomaamaton 
suojan alle piiloutuva 
vetoketju kolmella sivulla.

Patamäenkatu 5
33900 Tampere

+358(09) 350 76 310
info@campmobility.fi

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvit-
taessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifi-
kaatioita. ©Camp Mobility Finland 2021

Comfort-materiaali
Pehmeä vaahtomuovi, jonka 
jokainen neliöleikkaus mukautuu 
yksilöllisesti kehon muotoihin.

Heavy User -materiaali
kaksi kovaa kerrosta ja peh-
meämpi päällikerros. 

Konepesu +95°C.
(Puuvillapäällinen +40°C)

Valmistaja: 
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196  
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11  
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

• 100% nesteitä läpäisemätön
• Polyuretaanipäällysteistä polyesteriä
• Hengittävä
• Kahteen suuntaan joustava
• Konepestävä +95ºC ja rumpukuivaus
• Allergiatestattu ja käsitelty  
  pölypunkkeja vastaan
• Täyttää palotorjuntavaatimukset  
  European Standard EN 597–1 ja  
  European Standard EN 597–2.


