U-pute + Støttepute + Sylinderpute + Finnepute

Arcona posisjoneringsputer
Flere funksjoner i en og samme pute

Robustpute

Støttepute

Arcona posisjoneringsputer er universale puter med flere funksjoner i en og
samme pute, noe som gir dem store bruksmuligheter og fleksibilitet.
Arcona posisjoneringsputer er utviklet med utgangspunkt i kjente
leiringsprinsipper og med fokus på at materialets kvalitet skal holde fasongen for å
skape stabilitet.
Arcona posisjoneringsputer er fylt med viskoelastisk skum, polysteren kuler og
vektgranulat. Noen av putene er fylt kun med skum eller kuler, mens de fleste har
alle tre komponentene.
Fyllet lar brukeren ”synke inn” i putene, noe som gir god støtte og trykkfordeling.
Den ekstra vekten i putene gjør dem ekstra stabile, spesielt for urolige og store
brukere.

Sjøhestpute + Robustpute

Sjøhestpute

Sjøhestpute + Finnepute

Sjøhestpute

Støttepute

Universalpute

Liten kilepute

Universalpute

Finnepute

Sjøhestpute
Fleksipute

Robustpute

Fleksjonspute

T-pute

Arcona Sjøhestpute/
Arcona Sjøhestpute junior
Den komplette sideleiringsputen. Alle de nødvendige
sideleiringskomponentene er samlet i en og samme
pute.
Arcona sjøhestpute kan også brukes sammen med
Arcona Finnepute, som gjør frontleiring eksepsjonell.
Arcona Fleksipute
Oppbygningen av denne puten er spesielt velegnet til
å gi brukeren en god kroppstøtte. Den kan også brukes som U-pute og endene er sydd I spiss så den er
mer kroppsnær ved Semi-Fowler liggestilling. Puten
kan også plasseres bak, foran eller rundt brukeren.
Arcona Robust pute
Denne sylinderputen er 200 cm lang, 28 cm bred og
har ekstra tyngde, noe som gjør den spesielt velegnet
til en tett leiring som Semi-Fowler liggestilling, eller
ved sideliggende/delvis mageleie. Puten kan også
med fordel brukes til urolige brukere som har behov
for økt taktil stimulering og avgrensning.
Arcona Fleksjonspute
Puten posisjonerer hofteleddet i nøytral stilling i
sideleie og er særlig egnet for hofteopererte, spastikere m.fl. I ryggliggende posisjoneres hofteleddet i
fleksjon og benene leires støttet og stabilt. Puten kan
dessuten brukes i trenings- og behandlingsseanser.
Arcona T-pute
T-formede puter i ulike størrelser kan erstatte faste
abduksjonstøtter og arrangement for å posisjonere
bena. I liggende posisjonering brukes ofte T-puter for
å forhindre kryssing og andre feilstillinger for hofter
og knær.

Sylinderpute, kort

Arcona sylinderpute, kort
Kne- og hasepute som er uunværlig når det skal leires
i Semi-fowler liggestilling og ved fleksjon av kneet.
Puten kan også brukes ved sideliggende som støtte i
ryggen.

Liten hodepute

Arcona Liten hodepute
Denne puten kan brukes til mange formål, når det i
posisjoneringen skal fylles ut små hulrom. Puten gir
optimal understøttelse. Puten kan også brukes til
å forebygge trykksår mellom knærne og gi optimal
hodeposisjonering.
Inneholder kun polysteren kuler.

Stor hodepute

Liten Kilepute

Stor kilepute

U-pute

Arcona Stor hodepute
Kan brukes som ryggstøtte når man leirer i Semi-fowler liggestilling. Ved posisjonering av hodet
til nøytral nakkestilling gir puten en god støtte og
komfort i tillegg til stabilitet. Ved bruk under leggene
i ryggliggende stilling gir puten god trykavlastning for
hælene og en stabil støtte.
Inneholder kun polysteren kuler.
Arcona Liten kilepute
Brukes til å heve hælene fra madrassen ved behandling av trykksår.
Puten kan også brukes til å leire en hemiplegisk arm
eller til brukere med nedsatt tonus.
Inneholder kun viskoelastisk skum.
Arcona Kilepute
Kileputen er utformet som en trekantpute og kan
brukes til ulike formål. Stabilisering både foran og bak
ryggen i sideleie for å gi en stabil støtte. Ved bruk foran kroppen får øverste arm og skulder en god understøttelse i nøytral stilling.
Inneholder kun viskoelastisk skum.
Arcona U-pute
På grunn av sin U-form er denne puten spesielt egnet
til å gi brukeren en god kroppsstøtte.
Puten kan enten plasseres bak, foran eller rundt
brukeren. Kroppsstøtteputen er en av grunnsteinene i
Semi-Fowler liggestilling.

Støttepute

Arcona Støttepute
Denne puten kan med god effekt brukes i sittende
stilling hvor den urolige brukeren får effekten av å ha
“katten i fanget”. Den skaper ro og avgrensning.
Puten kan også brukes til posisjonering av hodet samt
stabilisering og styring av lårene i sittende stilling.

Universalpute

Arcona Universalpute
Denne puten brukes for å sikre hofteabduksjon og til
å minske risikoen ved hoftedislokasjon, når en bruker
snues fra rygg til sideleie.
Puten er også velegnet til understøttelse av arm/skulder og forebyggelse av ødemdannelse.
Inneholder kun polysteren kuler.

Artikkelnummer og mål på Arconaputene:
Hj.m.nr Art.nr

Beskrivelse

235570
234586
234283
234572
234574
235566
234281
236398
234221
234223
234219
234588
235564
235572
248775
252624

Arcona Sylinderpute
Arcona Fleksipute
Arcona Robustpute
Arcona Liten kilepute
Arcona Kilepute
Arcona Universalpute
Arcona Sjøhestpute
Arcona Sjøhestpute jr
Arcona Finnepute
Arcona U-pute
Arcona Støttepute
Arcona Liten hodepute
Arona Stor hodepute
Arcona Fleksjonspute
Arcona T-pute str. 1
Arcona T-pute str. 2

090-064-000
090-068-000
090-070-000
090-060-000
090-066-000
090-054-000
090-056-000
090-057-000
090-058-000
090-072-000
090-050-000
090-048-000
090-049-000
090-074-000
090-090-000
090-091-000

255659 090-092-000 Arcona T-pute str. 3

Hj.m.nr
Trekk
235571
234587
234284
234573
234575
235567
234282
235568
234222
234224
234220
234589
235565
248776
252625

Art.nr
Trekk
090-064-010
090-068-010
090-070-010
090-060-010
090-066-010
090-054-010
090-056-010
090-057-010
090-058-010
090-072-010
090-050-010
090-048-010
090-049-010
090-074-010
090-090-010
090-091-010

Lengde
62
194
200
40
40
58
186
127
58
88
55
39
58
51
60
74

Bredde
29
27
28
28
50
39
51
27
28
94
54
25
40
30
33
51

Høyde
20
15
28
11
14
22
12
12
8
17
12
8
13
30
8
12

Vekt
kg
1,7
3,7
6
0,5
1,1
1,7
5
2,5
0,6
2,7
1,2
0,3
0,9
1,8
0,6
1,2

268066

090-092-010

95

55

13

2,1

Spesifikasjoner:
Fyllmateriale
Kulestørrelse

Ekspanderende polystyrenkuler og
viskoelastisk skum
ca 3 mm

Puteoverflate

Polyester, polyuretan polycarbonat

Putetrekk

100% bomull

Rengjøring

Putetrekk 40 grader
Putene desinfiseres eller tørkes av
med såpevann

Armstøtteputer m/skum og kuler Armstøtteputer m/meshtrekk

Armstøtteputer m/kuler

Omfavnerpute i 2 størrelser: Ytre omkrets 250/220 cm, indre omkrets 125/100 cm

Arcona armstøtteputer
Omfavner og støtter armene
Stabile støtteputer som omfavner armene og gir god støtte for hele
armen.
Festes enkelt til rullestol med remmer i overkant av ryggen på stolen.

Hj.m.nr

Art.nr

Beskrivelse

243481
242007
242008

093-10100
093-10100V
093-10101
093-10101J
093-10101JV
093-10200
093-10201
056-T40
056-T40B

Arcona armstøttepute, skum, høyre
Arcona armstøttepute, skum, venstre
Meshtrekk til 10100, stk
Bomullsjerseytrekk, høyre til 10100
Bomullsjerseytrekk, venstre til 10100V
Arcona armstøttepute, kuler, stk
Meshtrekk til 10200, stk
Omfavner, stor m/trekk (10A)
Omfavner, liten m/trekk (10B)

196703
149246
153670

056-T10 Nakkepute, stor

056-T90 Nakkepuff

056-T20 Hodestøtte asymmetrisk

056-T110 Hodestøtte symmetrisk

Hode- og nakkeputer
Puter fylt med polysterenkuler for stabil
støtte av hode og nakke

056-T30 Nakkepute liten halvmåne
Hj.m.nr Art.nr

Beskrivelse

149247 056-T10
265960 056-T90
253509 056-T20
056-T110
056-T30

Nakkepute, stor dental m/trekk
Nakkepuff, dental m/trekk
Hodestøtte asymmetrisk m/trekk
Hodestøtte symmetrisk m/trekk
Nakkepute liten halvmåne m/trekk

Mål
cm
57 x 21
36 x 6,5
35 x 24
35 x 24
46,5 x 22
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