
Essential Care
Colchão terapeuticamente estudado

Trusted Solutions,
Passionate People®

Colchão preventivo com 
superfície recortada 



O colchão Essential Care é uma superfície de apoio com uma boa relação preço/qualidade desenvolvido para 
cuidados domiciliários e institucionais. Minimiza os riscos de aparecimento de úlceras graças à espuma recortada que 
permite uma boa imersão do corpo do utilizador, oferecendo conforto e boa distribuição dos pontos de pressão. 
Indicado para utilizadores com baixo a elevado risco de aparecimento de úlceras por pressão ou com valor até a 15+ 
na escala de Waterlow.

   Espuma recortada

   Capa  em poliuretano multi-elástica permeável aos vapores, resistente à água.

   Fecho com abertura em 3 lados para facilitar a inspeção e a limpeza
  Ignífuga

Essential  
Care

Novo Design

   A capa do Essential Care apresenta-se agora com 
um novo design.  
O nome do colchão e os pictogramas com as 
indicações de uso principais aparecem agora na 
lateral. A partir de agora, os colchões podem ser 
amazenados uns sobre os outros, ficando sempre 
visível o modelo do colchão.

Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o nosso website em www.invacare.pt

95°

Dimensões Peso máx. utilizador Temperatura lavagem 
à máquina 

Densidades (kg/m3) Códigos  

Essential Care  
(15 cm altura)

1950 x 880 x 150 mm 140 kg 80° 32 - 34 1626731

Essential Care  
(12 cm altura)

1950 x 880 x 120 mm 110 kg 80° 32 - 34 1626721

Dados técnicos 

Colchão produzido em 
conformidade com as normas : 
EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match e 
BS 7177: Crib Source 5

1. Os cuidados de enfermagem são essenciais na prevenção de úlceras por pressão. Este colchão vai 
contribuir positivamente para o resultado de um plano de cuidados de prevenção de úlceras por pressão. 

Educação, avaliação clínica e programa de cuidados são fatores fundamentais na prevenção de úlceras 
por pressão. Escalas de avaliação podem ser usadas como um método formal de avaliação do risco do 

desenvolvimento de úlcera por pressão, e devem ser consideradas em conjunto com uma avaliação infor-
mal (Indicação / prescrição do profissional de saúde).
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Capa  

   A capa  é em poliuretano,  
permeável aos vapores e resistente 
aos líquidos. É multi-elástica, 
adapta-se facilmente à pressão, 
garante conforto e  durabilidade. 
Minimiza os as forças de fricção 
e os efeitos de cisalhamento. A 
capa possui um forro branco para 
facilitar a inspeção.

Recortes na espuma 

   Os recortes oferecem maior 
conforto, garantem imersão 
do corpo do utilizador 
e asseguram uma boa 
distribuição da pressão. 


