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Produktegenskaper:
 � Basen består av et fast skum nederst som 
sørger for god posisjonering og stabilitet.

 � Tykt mykt skumlag dekker den ergonomisk 
utformede basen for å gi en mer komfortabel 
flate mot kroppen 

 � Sittebrønnen er lukket i bakkant for å sikre at 
luftpaden holder seg på plass

 � Luftinnlegget gir optimal trykkfordeling og er 
lett i vekt. Krever tilpassing av luftmengde ved 
levering, samt hyppige kontroller for å sikre 
korrekt luftmengde for optimal trykkfordeling

 � Air S leveres med luftpad med 1 kammer, Air D 
med 2 kammer

 � Mikroklimatisk trekk avleder varme og fukt 
effektivt. Innertrekket beskytter basen mot 
smuss. Inkontinenstrekk og stretchtrekk 
tilgjengelig som tilbehør 

 � Stabil pute med flat myk front bidrar til trygg og 
god forflytning

 � Posisjoneringskomponenter kan monteres  
i egnede innertrekk (tilbehør) og oppmuntrer en 
symmetrisk sittestilling

Klinisk bruk:
 � Brukere med behov for posisjonering, stabilitet 
og optimal trykkfordeling

 � Brukere med behov for tilpassing av 
bekkenskjevhet (Air D)

 � Brukere med behov for en pute som gir 
stabilitet ved forflytning, enten selvstendig eller 
med hjelp

 � Maksimal stabilitet og posisjonering takket 
være utformingen av sittebrønnen, basert på 
antropometriske målinger 

 � Høy risiko for trykksår, moderat til høy risiko 
for shear

Høy grad av trykkfordeling,  
posisjonering og komfort 
Risikogruppe: Høy

Basen er bygget opp av ulike 
lag og har skråskårne kanter 
slik at sitteputen ligger like 
stabilt i et hengekøyesete 
som på et plansete
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Putens vekt 40x46cm 1,9 kg luftinnlegg

Maks. brukervekt 150 kg (bredde 34-50cm) 
225 kg (bredde 56-60cm)

Garanti 2 år

Høyde (i cm)

Foran Bak Målt på:

9 10 laveste punkt

10 10 høyeste punkt
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