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A combinação perfeita de espuma e 
gel silicone

Trusted Solutions,
Passionate People®

Propad Revolve Si
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Depois de observar muitos utilizadores sentados 
em almofadas com contorno e numa posição 
incorreta, desenvolvemos a Propad Revolve Si  
com o conceito de que pode estar colocada 
de qualquer forma e em qualquer direção sem 
comprometer o conforto do utilizador. Este design 
versátil permite um uso flexível na parte superior, 
inferior, frente e verso, reduzindo a necessidade 
de avaliações e preparação dos assentos.

O conhecimento da Invacare na inovação 
e fabrico de almofadas foi usado para 
desenvolver a Propad Revolve Si. Para isso, 
foram consideradas as opiniões de vários 
profissionais de saúde no que toca aos 
desafios que enfrentam com as almofadas para 
posicionamento sentado.

Como resultado, a Propad Revolve Si foi 
desenvolvida para:

•  Oferecer um uso seguro e fácil da almofada

•  Combinar materiais de qualidade e excelência

•  Ir ao encontro de utilizadores em alto risco de 
desenvolver úlceras por pressão

A Propad Revolve Si combina duas camadas 
de alta qualidade moldadas em espuma de alta 
resiliência, com uma bolsa de fluído de silicone 
incorporado, sensível à temperatura, para uma 
proteção superior da pele do utilizador.

Omnidirecional - pode ser colocada em qualquer um dos lados!
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Espuma de alta resiliência e qualidade

Transversal a toda a gama de almofadas Invacare, a Propad Revolve Si utiliza a mesma qualidade de 
espuma de alta resiliência que a restante gama Matrx Flotech, ao usar uma estrutura premium de células 
abertas e poliuretano flexível.

A performance da almofada é reforçada por:

•  Químicos retardadores de chama reduzem a inflamabilidade da almofada

•  Agente de ventilação cria uma característica de estrutura celular e determina a densidade da espuma

•  O surfactante usado para modificar as características da espuma ajuda a regular o tamanho da célula e 
estabiliza a estrutura celular da espuma

•  O tratamento Ultra-Fresh proporciona a sensação de frescura e longevidade 
graças à proteção anti-microbiana e anti-odor.

•  A Propad Revolve Si usa uma espuma de alta densidade (70kg/m3) e proporciona 
suporte duradouro sem ficar comprimida ou deixar que o utilizador deslize quando 
está sentado.

Perceber o poder dos materiais
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Dados técnicos

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

Propad Revolve Si

Peso total do 
produto

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Peso máx. 
utilizador

Temperatura 
máx. lavagem

90°

75mm 2.5kg 125 kg 80°

Altura

410 x 410 mm
430 x 430 mm
460 x 410 mm

Dimensões*

Benefícios da tecnologia do fluído Flo-tech

A Propad Revolve Si tem uma bolsa de fluído (silicone) integrado na base da espuma da renovada 
tecnologia Flo-tech Invacare. Este conceito de uma camada de fluído interna foi desenvolvida tendo 
em consideração os utilizadores mais propensos a mudanças de temperatura. Considerando que outras 
almofadas da gama Invacare apresentam bolsas de fluído na almofada, transmitem uma “sensação 
fresca” até à temperatura corporal do utilizador equilibrar. No entanto, com a Propad Revolve Si, os 
utilizadores sentam-se numa espuma macia de 1’’ que imerge na camada de fluído e por isso beneficia 
das propriedades de redistribuição da pressão dos dois materias, garantindo conforto e com bons 
mecanismos de regulação da temperatura.

As vantagens adicionais do fluído Flo-tech incluem:

•  Excelente propriedades de deslocação para promover maior imersão e envolvimento

•  Fluído não sensível à temperatura vai garantir que a viscosidade mantem-se consistente em todos os
climas

O saco de fluído (silicone) da Propad Revolve Si está dividido em quatro compartimentos para assegurar 
que o fluído permanece situado debaixo das Tuberosidades Isquiáticas (independentemente da 
orientação). Isto oferece maior proteção a uma das áreas anatómicas mais críticas para o desenvolvimento 
de úlceras por pressão.  


