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Invacare® Almofada Softform® Premier Active 

Almofada anti-escaras estática e dinâmica 

O design único da almofada Softform® Premier Active possui células de ar no interior da espuma 
da almofada. O design da espuma dispõe dos mesmos princípios da tecnologia aplicada no colchão 
Softform® Premier Active. A almofada tem a característica de ser uma almofada, na sua versão 
estática, para utilizadores em risco. Caso seja necessário transferir o utilizador para uma superfície 
com propriedades dinâmicas, pode-se ligar um discreto compressor as células inseridas no interior, 
transformando a almofada num sistema dinâmico e disponibilizando níveis adicionais de distribuição 
de pressão.
Quando utilizada em conjunto com um colchão e com características dinâmicas, o utilizador fica 
protegido durante 24 horas.

Novidade



kg
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Almofada Estática e Dinâmica 
As células de ar colocadas no interior da almofada Softform® Premier 
Active permitem uma alteração entre o sistema estático e dinâmico 
sem que hajam grandes perturbações para o utilizador. O sistema de 
ar funciona num sistema de duas células cheias e duas vazias, estando 
estas células colocadas no interior da almofada. Devido ao impacto 
reduzido nas zonas de contacto consegue-se proporcionar um grande 
nível de conforto para o utilizador e reduzir a pressão nas áreas de maior 
contacto.

Como funciona a almofada Softform® Premier Active:

Ligue o tubo ao compressor 
e ligue-o – não é necessário 

qualquer tipo de ajuste.

Para colocar em 
funcionamento, retire o tubo 

do interior da almofada.

O utilizador encontra-
se agora numa superfície 

dinâmica.

Células de ar inseridas na 
almofada de espuma Softform® 

Premier  
Permite a alternância de duas células 

cheias e duas vazias. Utilização estática 
ou dinâmica sem causar grandes 

perturbações no conforto do utilizador.

Características e opções

Software inteligente que mede 
o peso do utilizador

Desta forma mantém a pressão 
adequada para cada tipo de utilizador. 

Possui alarme de aviso em caso de 
falha de energia.

Compatível com o colchão Softform
®
 

Premier Active 
A almofada Softform® Premier Active 
é compatível com o sistema utilizado no 

colchão Premier Active, desta forma o mesmo 
compressor pode ser utilizado em ambos. 
Quando a sua utilização é combinada, os 

utilizadores dispões de um cuidado e protecção 
durante as 24 horas do dia.

CorDados Técnicos

46 cm 51 cm 15.2 cm 1.5 kg Peso máx. utilizador: 
17 stone (108 kg)

Limpeza: 80°C
Fuchsia (PU)

Standard size: 20" x 18"

Fabricado segundo os standards europeus: Espuma: BS5852: Nível de resistência ao fogo 5: 
Capa BS7175: Nivel de resistência ao fogo 5.


