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Características

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.

Abertura do fecho 
em 3 lados

Facilita a inspeção da 
espuma.

Rotação 

O colchão pode ser 
virado para maior 
longevidade.

Construção durável

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

Softform Excel

Largura ¹ Comprimento ¹

800, 855, 880,  
900 mm

1950 mm

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

Cor

Prevenção de úlceras garantida

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. 

Capa impermeável em PU

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.

Altura Peso total

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

152 mm 10 kg

Peso max 
utilizador

140 kg

Temperatura 
máxima de 

lavagem 

80°

80°

1. Só medidas standards disponíveis. É favor consultar

Produzido em conformidade com norma 
BS7177 : Crib 5

Azul


