Invacare®

Dacapo

Flexibilitet & komfort

Invacare Dacapo är ett brett sortiment av madrasser designade för att uppfylla kundernas
behov inom hemsjukvård och på sjukhus. De är uppbyggda av högelastiskt, miljövänligt
skum med hög densitet, alternativt viscoelastiskt skum inom segmenten standard, komfort
och tryckavlastning. Dacapo har utvecklats för att erbjuda optimal liggkomfort samt
tryckavlastning utan kompromiss gällande hygien och användarvänlighet.

Invacare Dacapo Standard
Dacapo Standard är en basmadrass som uppfyller
de grundläggande kraven för en god liggkomfort.
Madrassen består av högelastiskt skum med god
bärighet.
Brandtestad enligt Europeisk standard
SS EN 597:1
Dacapo Standard överdrag
• 100% bomull
• Maskintvätt 40 grader

10 cm Högelastiskt skum
Densitet 38kg/m3
Intryckshårdhet 140N

Blixtlås
Blixtlås på tre sidor

Invacare Dacapo Basic
Dacapo Basic är en basmadrass utrustad med
hygienöverdrag som väl uppfyller de grundläggande
kraven på liggkomfort och med hög hygienisk
standard. Det högelastiska miljövänliga skummet
erbjuder ett stöttande underlag med stor följsamhet
och hållbarhet.
Brandtestad enligt Europeiskt standard SS EN 597:1
&2
Dacapo Basic Överdrag
• 100% vätsketätt
• Polyuretan med polyester
• Luftgenomsläppligt/ ångandas
• Töjbart i två riktningar
• Maskintvätt 95 grader

12 cm Högelastiskt skum
Densitet 38kg/m3
Intryckshårdhet 140N

Enkel att hantera

Blixtlås
Diskret dragkedja på
tre sidor försedd med
överlappande droppkant.

Invacare Dacapo Heavy User Light
Dacapo Heavy User Light är uppbyggd för att
möta tyngre brukares behov och erbjuder ett fast,
komfortabelt stöttande underlag.
Madrassen är uppbyggd av tre skikt. Det
undre skiktet består av högelastiskt skum som
upprätthåller madrassens stabilitet. Det mittersta
skiktet även det av högelastiskt skum fast något
mjukare. Det övre skiktet är av viscoleastiskt skum
som ger extra god tryckavlastning och komfort.
Brandtestad enligt Europeiskt standard
SS EN 597:1 & 2
Dacapo Heavy User Light Överdrag
• 100% vätsketätt
• Polyuretan med polyester
• Luftgenomsläppligt/ ångandas
• Töjbart i två riktningar
• Maskintvätt 95 grader

Enkel att hantera

Blixtlås
Diskret dragkedja på tre sidor
försedd med överlappande
droppkant.

Heavy User light
Max brukarvikt 250 kg
Övre skikt (5cm) 	Viscoelastiskt skum densitet 50kg/m3 intryckshårdhet 100N
Mellanskikt (5cm)	Högelastiskt skum densitet 38kg/m3 intryckshårdhet 140N
Undre skikt (5cm)	Högelastiskt skum densitet 50kg/m3 intryckshårdhet 200N
Heavy User
Max brukarvikt 350kg
Övre skikt (5cm)	Viscoelastiskt skum densitet 50kg/m3 intryckshårdhet 100N
Mellanskikt (5cm)	Högelastiskt skum densitet 38kg/m3 intryckshårdhet 140N
Undre skikt (5cm)	Högelastiskt skum densitet 50kg/m3 intryckshårdhet 200N

Invacare Dacapo Comfort
Dacapo Comfort är en komfortmadrass som väl uppfyller
de grundläggande kraven för en god liggkomfort. Det
högelastiska miljöskummets volymvikt ger en ökad möjlighet
för en god återhämtning samtidigt som madrassens unika
öppna cellstruktur tillåter kroppen att andas. Madrassen
är skuren i olika stora fyrkanter som är individuellt flexibla.
Denna profilering gör det möjligt för kroppens konturer att
sjunka ner i materialet så att optimal liggkomfort uppnås.
Brandtestad enligt Europeiskt standard SS EN 597:1 & 2
Dacapo Comfort Överdrag
• 100% vätsketätt
• Polyuretan med polyester
• Luftgenomsläppligt/ ångandas
• Töjbart i två riktningar
• Maskintvätt 95 grader

12 cm Högelastiskt
miljöskum
Densitet 53kg/m3
Intryckshårdhet 145N

Enkel att hantera

Blixtlås
Diskret dragkedja på
tre sidor försedd med
överlappande droppkant.

Invacare Dacapo Comfort Plus
Dacapo Comfort Plus är en trycksårsförebyggande madrass
som understödjer behandling av trycksår kategori 1-2. Det
högelastiska miljöskummets volymvikt ger en ökad möjlighet
för en god återhämtning samtidigt som madrassens unika
öppna cellstruktur tillåter kroppen att andas. Madrassen
är skuren i olika stora fyrkanter som är individuellt flexibla.
Denna profilering gör det möjligt för kroppens konturer att
sjunka ner i materialet så att optimal liggkomfort uppnås.
Brandtestad enligt Europeiskt standard SS EN 597:1 & 2
Dacapo Comfort Plus Överdrag
• 100% vätsketätt
• Polyuretan med polyester
• Luftgenomsläppligt/ ångandas
• Töjbart i två riktningar
• Maskintvätt 95 grader

14 cm Högelastiskt
miljöskum
Densitet 53kg/m3
Intryckshårdhet 145N

Enkel att hantera

Blixtlås
Diskret dragkedja på
tre sidor försedd med
överlappande droppkant.

Invacare Dacapo Child
Dacapo Child är en enskikts madrass uppbyggd av ett
högelastiskt miljövänligt skum. Madrassen är designad för
lättare, yngre brukare och tillåter kroppens konturer att
sjunka ner. Madrassens volymvikt ger en ökad möjlighet för
god återhämtning.
Brandtestad enligt Europeiskt standard SS EN 597:1 & 2
Dacapo Child Överdrag
• 100% vätsketätt
• Polyuretan med polyester
• Luftgenomsläppligt/ ångandas
• Töjbart i två riktningar
• Maskintvätt 95 grader
Finns även med bomullsöverdrag

8 cm Högelastiskt
miljöskum
Densitet 50kg/m3
Intryckshårdhet 145N

Enkel att hantera

Blixtlås
Diskret dragkedja på
tre sidor försedd med
överlappande droppkant.

Invacare Dacapo Combi
Dacapo Combi - är en kombinationsmadrass med goda
tryckavlastande egenskaper. Det övre skiktet är tillverkat i
ett trög/viscoelastiskt skum som formar sig efter brukarens
kroppstemperatur, konturer och rörelser. Skummet tillåter
brukaren att sjunka ner i materialet så att trycket fördelar
sig på en större yta. Den öppna cellstrukturen minimerar
utvecklingen av värme och fukt. Det undre skiktet av
högelastiskt skum upprätthåller madrassens stabilitet.
Brandtestad enligt Europeiskt standard SS EN 597:1 & 2
Dacapo Combi Överdrag
• 100% vätsketätt
• Polyuretan med polyester
• Luftgenomsläppligt/ ångandas
• Töjbart i två riktningar
• Maskintvätt 95 grader
Övre skikt 6 cm
Viscoelastiskt skum
Densitet 50kg/m3
Intryckshårdhet 100N
Undre skikt 8 cm
Högelastiskt miljöskum
Densitet 38kg/m3
Intryckshårdhet 140N

Enkel att hantera

Blixtlås
Diskret dragkedja på
tre sidor försedd med
överlappande droppkant.

Invacare Dacapo Top
Dacapo Top – är en tryckavlastande bäddmadrass som med
fördel kan kombineras med en basmadrass. Dacapo Top
formar sig efter brukarens kroppstemperatur, konturer och
rörelser. Skummet tillåter brukaren att sjunka ner i materialet
så att trycket fördelar sig på en större yta. Den öppna
cellstrukturen minimerar utvecklingen av värme och fukt.
Brandtestad enligt Europeiskt standard SS EN 597:1 & 2
Dacapo Top Överdrag
• 100% vätsketätt
• Polyuretan med polyester
• Luftgenomsläppligt/ ångandas
• Töjbart i två riktningar
• Maskintvätt 95 grader

7 cm

Blixtlås

Viscoleastiskt skum
Densitet 50kg/m3
Intryckshårdhet 100N

Diskret dragkedja på
tre sidor försedd med
överlappande droppkant.

Överdrag
Hygienöverdrag
Hygienöverdraget är en kombination av polyuretan och polyester. Överdraget är töjbart i två riktningar
och följsamt mot kroppen. Materialet är luftgenomsläppligt och ångandas. Överdraget är allergitestat och
behandlat mot dammkvalster
Hygienöverdrag med evakueringsfunktion
Evakueringsöverdraget är en kombination av polyuretan och polyester. Överdraget är töjbart i två
riktningar och följsamt mot kroppen. Materialet är luftgenomsläppligt och ångandas. Överdraget är
utrustat med handtag på alla fyra sidorna. På överdragets långsidor finns säkerhetsremmar som vid
nödläge sveps över brukaren för säker fastsättning.
Överdraget är allergitestat och behandlats mot dammkvalster
Bomullsöverdrag
Bomullsöverdraget är tillverkat i ren bomull och är tvättbart i 40°C

Tekniska data
För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår
hemsida www.invacare.se.

Vikt

Max brukarvikt

Height

kg
TOTAL PRODUCT WEIGHT

Standard

Rekommenderad min
och max brukarvikt

7 - 10.5 kg

40 - 100 kg

8.5 - 12.5 kg

40 - 130 kg

120 mm

Heavy User Light

11 - 16.5 kg

40 - 250 kg

150 mm

Heavy User

12 - 17.5 kg

40 - 350 kg

150 mm

Comfort

11.5 - 17kg

40 - 130 kg

120 mm

Comfort Plus

13.5 - 19kg

40 - 140 kg

140 mm

Basic

Child

100 mm

3 kg

0 - 100 kg

80 mm

Combi

8.5 - 13 kg

40 - 140 kg

140 mm

Top

5 - 7.5 kg

40 - 130 kg

60 mm

1.

M adrassens vikt varierar beroende på storlek. Medelvärde är utsatt som en indikation.

2. M
 adrasserna är tillgängliga i flera olika storlekar beroende på marknadens krav. Kontakta Invacare för mer
information

Överdragets färg

Dacapo Standard

Vit

Dacapo Basic
Dacapo Heavy User Light
Dacapo Child
Dacapo Combi
Dacapo Top
Dacapo Comfort
Dacapo Comfort Plus

Mörkt blå
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