JAY XTREME ACTIVE

Trykksårforebyggende pute for den aktive brukeren.

XTREME ACTIVE PUTEN ER EN MODERNE KOMBINASJON“ AV XTREME OG
ACTIVE PUTENE
JAY Xtreme Active tilbys med to oljepads, S og L
Standard oljepad S: JAY oljepad S er en høyrisikopute som passer for de fleste aktive brukere.
Xtreme Active S puten leveres med standard base.
L arge (stor) oljepad L: Oljepad L er designet for meget tynne brukere som har behov for å kunne synke
dypere ned i oljemassen for å oppnå tilstrekkelig trykkavlastning.
Oljepad L har mere oljemasse enn oljepad S, og gjør det mulig for sittebeinsknuter og halebein å synke
dypere ned i oljemassen og derved øke trykkavlastningen.
Xtreme Active L puten leveres med base med større setebrønn.

Ú Standard oljepad S
med standard base.

Ú Large/stor oljepad L
i base med større setebrønn.

JAY XTREME ACTIVE

TRYKKAVLASTNING OG
STABILITET FOR DEN AKTIVE BRUKEREN

Jay Xtreme Active er en lavprofil lettvektpute designet
for aktivitet og enkel forflytning.
Den er designet for å sikre god trykkavlastning og
stabilitet. Puten er meget enkel å vedlikeholde.
JAY oljepad gir optimal trykkavlastning og reduserer «shear». Puten er dynamisk
og selvjusterende, oljemassen former seg rundt brukers bekken og beveger seg
med bruker.
Det nye Dual trekket ventilerer godt og transporterer fukt og varme bort fra kroppen.
Bensamlere og bendeler kan monteres på inner trekket.

POSISJONERING AV BEINA
Xtreme Active-puten har bensamlere og bendeler
som tilbehør. Bensamlere og bendeler, høyde 2,5
cm, kan enkelt monteres på innertrekket med
velcro. Slik kan lårene stabiliseres optimalt og bedre
sittetoleransen.

Ú Posisjoneringssettet
består av to bensamlere og en bendeler.

JAY XTREME ACTIVE

Yttertrekk

Innertrekk

Lettvekt skumbase

DUAL-TREKK TEKNOLOGI
ê JAY Xtreme Active puten har ny, innovativ trekk-teknologi som
sikrer et godt mikroklima, samtidig som den tåler inkontinens.

Ú Mikroklimatisk trekk

ê Innertrekket er fuktbestandig og kan enkelt tørkes av. En
Aqua-guard glidelås med spesialsøm sikrer at basen holder seg
tørr og ren. Yttertrekket, mikroklimatisk og elastisk, 3DX™,
ventilerer godt og transporterer fukt og varme bort fra kroppen.
Dette bedrer de trykksårforebyggende egenskapene ytterligere.
ê Xtreme Active puten kan også leveres med stretch eller
inkontinens-trekk. Yttertrekket har også en liten veske foran
til nøkler, telefon, lommebok mm.

Ú Stretchtrekk

ê Inner- og yttertrekket passer til både liten og stor oljepad og til
posisjoneringsdelene, uten at det skapes overflatespenning i
trekket.
ê Alle trekkene kan maskinvaskes på 70° og de tørker fort.

Ú Inkontinenstrekk

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Putens bredde

34 cm – 50 cm (i 2 cm intervaller)

Putens dybde

34 cm – 50 cm (i 2 cm intervaller)

Putens høyde

5 cm med belastning (7,5 uten belastning)

Maks brukervekt

150 kg

Putens vekt

1,8 kg (40 x 40 med standard oljepad); 2,3 kg (40 x 40 med stor oljepad)

Innlegg

Standard Oljepad S & stor Oljepad L

Yttertrekk

Mikroklimatisk, stretch og inkontinenstrekk

Posisjonseringssett

Tilbehør

Mikroklimatisk trekk

JAXCbbddSMEU

Mikroklimatisk trekk
Bredde

Dybde

Dybde

Bredde

JAXCbbddLMEU

Produktene merket ◊ er ikke i kontrakt med NAV, men kan leveres på bestilling
Sunrise Medical AS
Dynamitveien 14 B
N-1400 Ski
Tlf.: +47 66 96 38 00
Fax: +47 66 96 38 80
E-post: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

