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

Softform Premier 
MaxiGlide
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Características

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.

Fecho protegido 

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.

Capa bi-elástica

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.

Dados técnicos

Softform 
Premier 
MaxiGlide

Peso max 
utilizador

Temperatura 
máxima de 

lavagem

80°

247 kg 80°

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

Cor

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. 

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.

Normas standards europeias :

Espuma interior: BS 5852 Crib 5,

Capa: BS 7175 Crib 5

Azul


