Colchões e sobre-colchões
preventivos de úlceras de
pressão
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Guia de seleção Colchões preventivos Invacare
Minimizar os pontos de pressão e as forças de cisalhamento
Descrição breve do colchão

Mecanismo de deslize
Glide

Solução hibrida
estática/dinâmica

Espuma Visco
Elástica

Os recortes no colchão
em formato de gomos
reduzem a tensão da
espuma. Isto permite
que o utilizador fique
imerso, maximizando
o contacto com a área
do corpo e otimizando
a redistribuição da
pressão. A forma
única dos recortes
da espuma permite
que se movam com
o corpo, reduzindo
significativamente
os efeitos de
cisalhamento e de
fricção.

O mecanismo de
deslize único e
patenteado Glide
permite que o
colchão se adpate
simultaneamente
ao utilizador e à
estrutura da cama,
otimizando as funções
da articulação do
estrado e protegendo
significativamente o
utilizador das forças
de cisalhamento e
fricção principlamente
nas zonas mais
vulneráveis.

A bolsa de ar
com dois circuitos
alternados a
cada 10min, pode
ser facilmente
utilizada e de forma
rápida através
de uma ligação a
um compressor
de ar. Elimina
questões manuais
de manutenção
relacionadas com
transferências de
utilizadores para
outras soluções
dinâmicas
tradicionais.

A espuma visco
elástica é de
alta densidade
e sensível à
temperatura,
ambientando-se
às necessidades
do utilizador,
aumentando
ainda a área
de contacto
com o corpo
do utilizador
e facilitando a
redistribuição
da pressão.

Colchão hibrido de design único.
Colchão de espuma recortada na
parte superior (Dens. 40 kgm3),
base rígida de elevada resiliência.
Incorpora uma bolsa de ar que a
qualquer momento poderá ser ligada
a um compressor para permitir
alternância dos pontos de pressão.
Peso máximo utilizador 247 kg.







Colchão com camada superior de
espuma recortada (Dens. 40 kgm3),
dividida da base em U de espuma
rigida. Sistema de deslize patenteado
que protege significativamente o
utilizador dos pontos de pressão e
das forças de deslizamento/fricção.
Peso máximo utilizador : 247kg





Aplicação Clínica

Softform
Premier
Active 2 RX

Softform
Premier
MaxiGlide

Softform
Premier
Visco

Softform
Excel

Essential
Care

Essential
Visco
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Recorte da Espuma

Colchão que incorpora uma camada
de espuma superior em espuma
viscoelástica (55 kg/m3), camada de
espuma intermédia densidade média,
e base em U de espuma de elevada
resiliência. Peso máximo utilizador
247 kg.



Colchão de espuma superior
recortada e base rigida de elevada
resiliência. Peso máximo utilizador
140 kg



Colchão de espuma recortada. Peso
máximo utilizador 110/140kg



Colchão de espuma com camada
superior em visco-elástico +/- 50
kg/m3 e base inferior de espuma
de média densidade. Peso máximo
utilizador 110/140kg



Guia de seleção Colchões preventivos Invacare
Controlar infeções

Maximizar a produtividade dos prestadores de cuidados

Maximizar a independência do utilizador

Costuras soldadas de alta
frequência

Sem necessidade de
rotação

Pegas de transporte

Estrutura moldada em U

As costuras soldadas de
alta frequência reduzem
significativamente o risco
de entrada de fluido,
contribuindo para um
excelente controlo de
infeção. Os colchões com
costuras soldadas de alta
frequência também têm
um fecho coberto em
todo o comprimento para
maior redução do risco de
entrada de fluido.

O colchão não precisa
de ser virado, portanto
reduz a necessidade de
manutenção e manuseio
pelo cuidador.

As pegas (opcionais) estão
nas laterais da capa com
a intenção de facilitar o
transporte do colchão por
uma pessoa só.

Facilita as transferências
do utilizador oferecendo
uma estabilidade e
resistência lateral efetiva.































Pelo facto desta estrutura
ser fabricada a partir de
um único bloco de espuma
ao invês de secções
coladas, a resistência
e durabilidade estão
garantidas.

Espuma HR (Elevada
Resiliência) de qualidade
Utilizadores com
mobilidade reduzida
encontram nas espumas
de elevada resiliência
maior facilidade de
movimentação do que
em certas espumas visco
elásticas













Legenda de cor - Risco de desenvolver úlceras de pressão:
Baixo a Elevado risco
-10 / 15+

Elevado a Muito Elevado Risco
15+ / 20+

Muito Elevado risco
20+
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Softform®
Premier Active 2
com compressor Active 2 RX

A solução mais completa
FÁCIL DE USAR | COMPRESSOR DIGITAL | CONSTRUÇÃO MODULAR

Um colchão estático
que rapidamente se transforma
em dinâmico
Foi com o objetivo de proporcionar aos
profissionais de saúde uma superfície de apoio
terapêutico - oferecendo vários níveis de alívio de
pressão - adicionamos o Compressor
Active 2 RX ao colchão líder Softform Premier
para criar o Softform Premier Active 2.
Ao conectar o compressor ao colchão, o utilizador
mantem-se numa superfície de apoio adequada e
fica com um nível de proteção aumentado.
Ao trabalhar em conjunto com o colchão de
espuma recortada Softform Premier, as células
de ar que vão-se enchendo e esvaziando
alternadamente para garantir um alivio de
pressão maior, estimulando também a circulação
sanguínea.

Superfície estática "risco muito elevado"
A camada superior de espuma recortada ajuda à
gestão do microclima e redistribuição da pressão,
oferecendo conforto e efetiva redistribuição da
pressão para utilizadores em "muito elevado risco"
de desenvolver úlceras por pressão. A proteção
da superfície de apoio estática é facilmente
aumentada com a adição do compressor
Active2 RX que vai ajudar na prevenção e/ou
tratamento de situações de úlceras por pressão
mais severas.

Uma solução completa
centrada no utilizador
O Softform Premier Active 2 combina as qualidades
de redistribuição da pressão da espuma recortada e
das células de ar inferiores que podem ser ativadas
consoante as necessidades, para proporcionar uma
terapia ativa.
Esta construção assegura que o utilizador está
sempre suportado por uma espuma superior
envolvente, quer o compressor (a alimentar as células
de ar) esteja ligado ou desligado. A espuma superior
confortável proporciona efetiva redistribuição da
pressão e assegura um conforto permanente.
*(NICE Clinical Guideline 179, September 2014)
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Softform Premier Active 2

5
1

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS
Desde a construção modular
do colchão ao compressor...

Superfície estática
com espuma superior

Em caso de falha de energia,
o utilizador que continua com
elevado risco de desenvolver
úlceras por pressão, fica
na mesma numa superfície
preventiva.

Plug‘n’Play

2 Compressor digital
Uma interface de utilização
intuitiva torna-o fácil de
configurar e usar.
340

3

Poupança graças à
Construção modular

Todos os componentes são facilmente
substituíveis, tornando o investimento
interessante a longo prazo.

4

Reduz as forças
de cisalhamento
com o mecanismo
de deslize

A película deslizante existente na parte
inferior da camada da espuma recortada
reduz significativamente as forças de
cisalhamento habitualmente provocadas
pela articulação do estrado da cama
elétrica. A EPUAP sugere que evite a
exposição da pele tanto à pressão como
às forças de cisalhamento, pois são os
fatores que mais contribuem para o
desenvolvimento das úlceras por pressão
(EPUAP, 2014).

5

Sistema
de auto-ajuste

Não são necessários ajustes de
pressão, o compressor Active 2RX
adapta-se às necessidades do
utilizador.
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Softform Premier Active 2

Dados técnicos
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador,
por favor visite o site da Invacare Portugal.

kg

Largura

Colchão Premier
Active 2

830-900mm
(intervalos de
10mm)

Comprimento

1810-2100mm
(intervalos de
10mm)

Altura

152 mm

Peso total de
produto

Peso máx.
utilizador

14 kg

247 kg

Temperatura
máx. lavagem

80°

To be
kg

Profundidade

Compressor
Active 2 RX

Cor

105 mm

Largura

275 mm

Altura

Peso

155 mm

1.75 kg

Dados
regulamentares
Colchão fabricado de acordo com:
European Standard: BS EN 597-1 Cig
European Standard: BS EN 597-2 Match
BS7177:1996 Crib 5.

Outras info

X

Superfície de espuma superior recortada aos cubos
Suporte ativo quando necessário
Clinicamente comprovado para todas as categorias
de úlceras por pressão
Adequado para utilizadores com elevado e muito
elevado risco
Peso máximo de utilizador 247 kg

X

Vários tamanhos disponíveis

X
X
X

X

Azul

Por favor tenha em
atenção que a cor
pode variar da acima
apresentada.

Compressor:
Nível de ruído: ) 24 dB
Ciclos: 10 minutos (1 em 2 ciclos)
Norma de regulamentos de incêndio:
BS7177:2008

Os cuidados de enfermagem são essenciais na
prevenção de úlceras por pressão. Este colchão vai
contribuir positivamente para o resultado do plano de
prevenção das úlceras por pressão.
A educação, julgamento clínico e ações com base
no planeamento sobre a vulnerabilidade são fatores
fundamentais na prevenção de úlceras por pressão.
Pode ser usada uma escala de avaliações como
método formal de risco de desenvolvimento de
úlceras por pressão, e deve ser usada em conjunto
com uma avaliação informal (julgamento informal de
enfermagem).
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Softform Premier
MaxiGlide

Colchão preventivo de úlceras por
pressão indicado para utilizadores com
muito elevado risco

O colchão Invacare Softform Maxi Glide é um colchão
para camas hospitalares com estrado elétrico que oferece
uma redução de pressão excecional e excelente conforto
ao utilizador. Quando a cama é articulada para responder
da melhor forma à ergonomia do utilizador, o mecanismo
de deslize patenteado do colchão Softform Maxi Glide
oferece proteção ao utilizador adaptando a camada superior
ao utilizador enquanto a camada inferior acompanha os
movimentos do estrado. Desta forma o utilizador não sofre
danos na pele resultantes de forças de fricção e deslizamento,
mais particularmente nas áreas mais vulneráveis de
aparecimento de úlceras.
Indicado para utilizadores com muito elevado risco de
aparecimento de úlceras de pressão ou igual a 20+ na escala
de Waterlow.

Características
Um mecanismo de deslize único
O mecanismo de deslize
patenteado Glide permite que o
colchão se adapte na perfeição ao
utilizador e ao estrado da cama,
otimizando as vantagens de uma
cama articulada elétrica.
Fecho protegido

Capa bi-elástica

As costuras do fecho
soldadas em vez de
cosidas assim como
a capa superior que
cobre o fecho a toda
a volta reduz o risco
de infiltrações de
líquidos.

Macia, maleável e de
elevada resistência.
A bi-elasticidade da
capa reduz os efeitos
de fricção.

Em adição ao
mecanismo
patenteado de deslize
Glide, a superfície
recortada aos
cubos oferece uma
excecional redução
dos pontos de
pressão e previne o
desenvolvimento de
úlceras de pressão.

Alivia de uma forma eficaz os
efeitos de fricção e pressões,
mais significativamente nos
calcanhares e no sacro, onde em
geral se desenvolvem úlceras com
mais frequência.

Dados técnicos
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Peso max
utilizador

Temperatura
máxima de
lavagem
Normas standards europeias :

80°
Softform
Premier
MaxiGlide

247 kg

Espuma interior: BS 5852 Crib 5,
Capa: BS 7175 Crib 5

80°

Cor
Azul
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Softform Premier Visco

Colchão composto de uma camada
superior de espuma viscoelástica para
máximo conforto

O Softform Premier Visco destaca-se pela camada superior de espuma viscoelástica de elevada
densidade e sensível à temperatura que permite uma perfeita adaptabilidade ao corpo do
utilizador. Oferece um conforto excecional e minimiza as forças de pressão.
Indicado para utilizadores com elevado risco de aparecimento de úlceras de pressão ou igual a
15+ na escala de Waterlow.
Prevenção de UP’s

Ótimo posicionamento e conforto

A camada de espuma visco-elástica
55 kg/m3, sensível à temperatura,
adapta-se rapidamente ao corpo do
utilizador, garantindo uma área de
contacto uniforme e uma redução
das pressões significativa.

A elevada qualidade da espuma
visco-elástica com um nível de
firmeza adequado e a base em U
de espuma de elevada resiliência
garante conforto e posicionamento
otimizado assim como permite a
boa mobilidade do utilizador na
posição deitada ou durante as
transferências de ou para a cama.

A capa bi elástica e permeável aos
vapores também ajuda na prevenção
de úlceras reduzindo os efeitos de
fricção e sudação.

Características

Capa bi-elástica resistente aos líquidos e
permeável aos vapores
Com costuras do fecho soldadas para impedir
as infiltrações de líquidos. A base da capa é
em PU para maior longevidade.

Construção modular
Facilmente poderão ser
substituídas partes do colchão.

Não existe
necessidade de virar
o colchão.

Dados técnicos
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Largura 1

Cumprimento 1

Altura

Peso total

Peso max
utilizador

80°

kg
Softform
Premier Visco

669 mm até
1525 mm

1410 mm até
2080 mm

152 mm

1.

Cor

13 kg

Temperatura
máxima de
lavagem

247.6 kg

80°

2 Medidas standards disponíveis

Colchão produzido conforme :
Normas standards europeias : BS EN 597-1 Cig
Normas standards europeias : BS EN 597-2 Match
BS7177:1996 Crib 5

Fuschia
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Softform Excel

Colchão de espuma recortada para boa
imersão do corpo do utilizador

O colchão Invacare Softform Excel oferece um elevado nível de conforto. É indicado para
utilizadores com risco moderado de desenvolver úlceras.
A espuma recortada permite maior distribuição do peso do utilizador e uma "re"distribuição
das pressões. A espuma recortada associada à capa bi-elástica ajuda à redução das forças de
fricção.A base do colchão caracteriza-se por uma camada de espuma de elevada resistência e
durabilidade que oferece um excelente apoio.
Indicado para utentes com baixo a médio risco de aparecimento de úlceras de pressão ou igual
a 10+ na escala de Waterlow.
Prevenção de úlceras garantida

Capa impermeável em PU

Os recortes da espuma arredondados, que foram
estudados para deixar circular o ar sem interrupção
pelo colchão todo, e para que cada célula se mova
independentemente para melhor distribuição do peso do
utilizador, permitem eficazmente a prevenção das úlceras
de pressão.

A capa é impermeável aos líquídos,
permeável aos vapores e é muito maleável
por ser bi-elástica. Oferece muito conforto ao
utilizador e protege-o contra o aparecimento
de úlceras visto que as forças de deslizamento
e fricção são minimizadas.

Características

Abertura do fecho
em 3 lados
Facilita a inspeção da
espuma.

Rotação

Construção durável

O colchão pode ser
virado para maior
longevidade.

O Softform Excel é o colchão de prevenção de escaras
mais recomendado por profissionais de saúde, em toda
a Europa, para utilizadores com risco moderado de
aparecimento de úlceras.

Dados técnicos
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Temperatura
Largura 1

Comprimento 1

Altura

Peso total

Peso max
utilizador

80°

kg
Softform Excel

800, 855, 880,
900 mm
1.

1950 mm

152 mm

10 kg

máxima de
lavagem

140 kg

80°

Só medidas standards disponíveis. É favor consultar

Produzido em conformidade com norma
BS7177 : Crib 5

Cor
Azul
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Colchão Essential Care

O colchão Essential Care é uma superfície
de apoio com uma boa relação preço/
qualidade desenvolvido para cuidados
domiciliários e institucionais. Minimiza
os riscos de aparecimento de úlceras
graças à espuma recortada que permite
uma boa imersão do corpo do utilizador,
oferecendo conforto e boa distribuição
dos pontos de pressão.
Indicado para utilizadores com baixo a
elevado risco de aparecimento de úlceras
por pressão ou com valor até a 15+ na
escala de Waterlow.
•
•

•
•

Espuma recortada
Capa em poliuretano multi-elástica
permeável aos vapores, resistente à
água.
Fecho com abertura em 3 lados para
facilitar a inspeção e a limpeza
Ignifuga

Dimensões

Densidades (kg/m3)

Temperatura lavagem à
máquina

Peso máx. utilizador

Códigos

195 x 88 x 15cm

140kg

1626731

32-34

80°

195 x 88 x 12cm

110kg

1626721

32-34

80°

Espuma recortada para melhorar
o conforto e ajudar na distribuição
da pressão

Colchão preventivo com superfície
recortada & de espuma visco elástica

Colchão Essential Visco
O colchão Essential Visco é uma
superfície de apoio com uma boa relação
preço/qualidade desenvolvido para
cuidados domiciliários e institucionais.
Minimiza os riscos de aparecimento de
úlceras de pressão graças à espuma
viscoelástica que permite uma boa
imersão do corpo do utilizador, uma boa
distribuição dos pontos de pressão e
oferece ainda máximo conforto.
Indicado para utentes com baixo a
elevado risco de aparecimento de úlceras
por pressão ou com valor até a 15+ na
escala de Waterlow.
•
•

•

•
•

Camada superior de espuma visco
elástica com 40 mm de altura.
Base inferior de espuma de elevada
resiliência para melhor suporte da
espuma superior e do utilizador.
Capa em poliuretano multi-elástica
permeável aos vapores, resistente à
água.
Fecho com abertura em 3 lados para
facilitar a inspeção e a limpeza
Ignifuga

Peso máx. utilizador

Códigos

Densidades (kg/m3)

Temperatura lavagem à
máquina

195 x 88 x 15cm

140kg

1626726

32-34
Camada em visco 48-52

80°

195 x 88 x 12cm

110kg

1626715

32-34
Camada em visco 48-52

80°

Dimensões

Camada superior em espuma visco elástica para maior
conforto do utilizador.
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Sobre-colchão Softform
Propad Visco

Invacare Propad Visco

O sobre-colchão Invacare Propad
Visco é composto por uma
camada de espuma superior
viscoelástica, de alta densidade e
sensível à temperatura do corpo.
Facilita desta forma a redução das
úlceras garantindo um máximo
de conforto. A base inferior de
espuma de elevada resiliência
oferece maior estabilidade e
melhor posicionamento do
utilizador assim como amenta a
longevidade do sobre-colchão. A
capa é impermeável aos líquidos e
permeável aos vapores.
Indicado para utentes com médio
a elevado risco de aparecimento
de úlceras por pressão ou igual a
15+ na escala de Waterlow.

Dados técnicos sobre-colchão
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Largura

Comprimento

Altura

Peso total

Peso max
utilizador

71°

kg
Sobre Colchão
Propad Visco

800, 855,
880, 876 mm

1875 mm

85 mm

7.1 kg

Temperatura
máxima de
lavagem

108 kg

71 ºC

35 mm superior
espuma Visco
elástica 55 kg/m3
50 mm inferior
espuma alta
densidade
35 kg/m3

Cor
Fuschia
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Invacare Sobre-colchão Liber & Eskal

70 mm

140 mm

1940 mm

890 mm

270 mm
150 mm

Para uma situação transitória, pode ser adaptado este sobre-colchão de pressão alterna por cima de um
colchão qualquer que não ofereça características preventivas de úlceras.
O Sobre colchão Eskal é composto de dois circuitos de ar independentes que o enchem de maneira
alternada com a ajuda de um compressor de forma a aliviar os pontos de pressão.

Invacare Liber L803 / Eskal L839
O compressor Liber acompanha o sobre colchão para assim
poder regular o fluxo de ar segundo a necessidade do utilizador.
• O movimento do colchão favorece a circulação de ar
• Compressor muito silencioso
• Fluxo do ar regulável

Disponibilizamos colchões
hospitalares inteiros ou tripartidos
(CLIN OU CLTR) ideias para utilizar em
conjunto com este conjunto de sobre
colchão Liber + compressor Eskal.

Peças
Interruptor
L803-MA04A
Botões de regulação
L803-MA05A
Botões de regulação
L803-MA01A
Fusível L803-MA02A
Bomba de ar
L803-MA03A
Placa eletrónica
L803-MA06A
Distribuidor de ar com motor L803-MA07A

Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Peso total

Peso max
utilizador

Garantia

Cor

kg
L839

2 kg

L803

0.4 kg

354

100 kg

2 anos

Bege

2 anos

Cinza

Invacare Acessórios posicionamento deitado

Apoio de perna Propad

Almofada universal Flexipad

•
•

Composto de espuma de densidade 40kg/m3
Liberta os pontos de pressão ao nível do
calcanhar aumentando a zona de apoio nos
gémeos.
Ref. : MLT/S, MLT/M,MLT/L

•
•

Apoio de calcanhares Softform duplo ou simples

Apoio de perna em cunha Softform Wedge

•

•

Compostos de espuma HR de densidade
40 kg/m3 e de gel visco fluído
• Minimiza as zonas de pressão ao nível dos
maléolos e dos calcanhares graças ao aumento
dos pontos de apoio.
• Utilizados em conjunto com o apoio de perna
em cunha Softform Wedge ou sós.
Ref. : HP50 / HP100

Disponível com ou sem fita de fixação
Composto de espuma visco elástica de 55 kg/m3
e de gel visco fluído de alta qualidade.
• Evita pressões em várias zonas sensíveis à escara
Ref. : FGP75/FGP75/S

Permite obter uma dobra dos joelhos em camas
elétricas bipartidas.
Ref. : OSW100

Dados técnicos Acessórios
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Portugal.
Temperatura
Comprimento

Largura

Peso total

máxima de
lavagem

Densidade
Espuma

kg
MLT/S

510 mm

260 mm

0.75 kg

71 ºC

38 - 40 kg/m3

MLT/M

610 mm

280 mm

0.75 kg

71 ºC

38 - 40 kg/m3

MLT/L

660 mm

300 mm

0.8 kg

71 ºC

38 - 40 kg/m3

FGP75

330 mm

220 mm

1 kg

71 ºC

39 - 42 + 55 kg/m3

FGP75/S

330 mm

220 mm

1.02 kg

71 ºC

39 - 42 + 55 kg/m3

HP50

480 mm

320 mm

1.44 kg

Toalhetes

32 - 34 kg/m3

HP100

480 mm

620 mm

3.58 kg

Toalhetes

32 - 34 kg/m3

OSW100

865 mm

570 mm

2.5 kg

Toalhetes

32 - 34 kg/m3
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