
Invacare®

Dynor / Stairway Sit
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HÖGVicair® Academy Twin 10,

Vicair® Academy Positioner Plus10,

Vicair® Academy Adjuster 10

Vicair® Academy Vector 10, Vicair® 

Academy Multifunctional

MEDEL
Vicair® Academy Twin 10/(6),

Vicair® Academy Positioner Plus 10/(6),

Vicair® Academy Adjuster 10/(6),

 Vicair® Academy AllRounder, 

Vicair® Academy Junior, Vector

LÅGVicair® Liberty, PT och Toa

Propad Premier och Flo-tech Visco

HÖG

Vicair® Academy Positioner  

Plus 6/10, 

Vicair® AcademyAdjuster 10/6

Vicair® Academy Vector 10/6, 

Vicair® Academy Multifunctional

          
  MEDEL

Vicair® Academy Twin 10/6,

Vicair® Academy Junior, Vector

LÅG

Vicair® Liberty, PT och Toa

Propad Premier och Flo-tech Visco

TRYCKAVLASTNING POSITIONERING



Invacare®

Dynor / Stairway Sit

Totalleverantör inom antidecubitus

Invacare är en totalleverantör och har stor erfarenhet inom 
hela antidecubitus området. Vi erbjuder ett brett utbud 
av både madrasser, dynor och ryggar, så vi täcker i stort 
sätt alla behov inom tryckavlastning och positionering.
Sortimentet är sammansatt med fokus på både 
tryckavlastning, skjuv, friktion, stabilitet och komfort.

Ta del av vår erfarenhet inom tryckavlastning och 
positionering

Klinisk erfarenhet och kunskap är avgörande vid 
förebyggande och behandling av trycksår. Invacare har 
stor kompetens inom tryckavlastning och positionering. 
Inom området tryckavlastning och positionering delar 
vi gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet. 
Invacare erbjuder ett stort kursutbud och seminarier, 
som underlättar för personalen att få kunskap i ämnet 
och att lättare kunna värdera, vilka brukare som är i 
riskzonen – och att snabbt och effektivt ingripa när de 
första tecknen på trycksår uppstått.

Det finns ett antal av mer eller mindre effektiva produkter till förebyggande och vid behandling av trycksår.
Med Invacare Stairway Sit får vårdaren ett ovärderligt verktyg, när det handlar om att välja dyna, som ger den 
påtänkta brukaren en optimal sittställning och tryckavlastning. 

Invacare - att välja rätt dyna
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■  Brukare med hög risk att 
utveckla trycksår.

■  Brukare med trycksår stadium 
1,2,3 och 4.

■  Brukare med medelhög risk att
utveckla trycksår
■  Brukare med trycksår stadium 

1 och 2.

■  Brukare med låg risk att 
utveckla trycksår.

■  Ingen risk att utveckla trycksår.

■  Brukare med komplexa 
positioneringsbehov.

■  Brukare med flexibla/fixerade 
felställningar.

■  Brukare med komplexa 
positioneringsbehov.

■  Brukare med fixerade 
felställningar.

■  Brukare med små 
positioneringsbehov

■  Brukare utan felställningar

HÖG RISK MEDELHÖG RISK LÀG RISK

HÖG MEDEL LÀG


