Kliniskt dokumenterad att
förebygga och behandla
trycksår t o m sårgrad 3.

Minimal risk för genomsittning
- 3-lagsmadrass med
överlappande luftceller.

Världens
mest
sålda!

Inkontinensöverdrag
för minskat glidtryck.
SofCare kan även
användas som
bäddmadrass ovanpå
befintlig madrass.

Brukarvikt
0-220 kg.

Krubba som
ersätter den vanliga
madrassen och
förhindrar att SofCare glider
- ger stabilitet och trygghet.

Tekniska specifikationer

Supportpump som
är enkel att ställa in.

GATE rekommenderar
SofCare i krubba plus
supportpump.

SofCare

Art. Nr.

Produkt

Garanti

56-700

SofCare. Sårgrad 3. 85x195 cm

2 år

56-702

Supportpump

2 år

56-788

Krubba, inkl. överdrag, 90x200 cm

2 år

56-789

Krubba, inkl. överdrag, 105x200 cm

2 år

56-787

Krubba, inkl. överdrag, 120x200 cm

2 år

56-800

Överdrag SofCare

2 år

56-801

Väska Overlays

2 år

Krubban går att få i mått enligt önskemål.

Tryckavlastande bäddmadrass/ersättningsmadrass
• Världens mest sålda
SofCare är världens mest sålda statiska
tryckavlastande madrass med bevisad
klinisk prestanda. Madrassen har funnits
på marknaden i över 20 år och har sålts
i över tio miljoner exemplar till nöjda
användare.
• SofCare som ersättningsmadrass
Tillsammans med en krubba ersätter
Sofcare helt en vanlig madrass och man
slipper på så sätt bygga sängen på höjden
(Sofcare + Krubba bygger enbart 16 cm).
Att använda SofCare med krubba ger en
tryggare och stabilare lösning jämfört med
en ren overlaymadrass.

• Kontinuerligt lågt tryck
Sofcare arbetar med konstant lågt tryck och
är kliniskt dokumenterad att förebygga och
behandla trycksår till och med sårgrad 3*.

• Skyddande hygienöverdrag
Inkontinensöverdrag för minskat glidtryck
kan användas både till Sofcare (tillbehör)
och SofCare/Krubba (ingår). Överdraget är
ångpermeabelt men släpper inte igenom
• Supportpump
fukt och kroppsvätska. Det stretchar i fyra
Supportpumpen är mycket tystgående och
riktningar vilket eliminerar glidtryck i hög
har en komfortinställning som enkelt kan an- omfattning. För att göra det enkelt att ta av
och tvätta så har överdraget dragkedjor på
passas utifrån patientens individuella behov.
tre sidor.
• Lätt och stark
Risken för genomsittning är minimal då
SofCare är uppbyggd som en 3-lagsmadrass
med överlappande luftceller. Madrassen
är gjord i ett material som ger en elastisk
kvalitet med låg egenvikt och god hållbarhet.

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-333 75 Reftele
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WE DO BETTER.
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Vill du veta mer?

