Systemy przeciwodle¿ynowe ROHO

®

®
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Technologia ROHO Dry Floatation
(ang. suche p³ywanie, unoszenie)

Technologia ta dowiod³a swojej skutecznoœci w leczeniu
oraz zapobieganiu odle¿ynom, a tak¿e
w pozycjonowaniu i stabilizowaniu u¿ytkowników
wózków, zapewniaj¹c komfort nawet przy d³ugotrwa³ym
siedzeniu.
Wynalazca systemu, Robert. H. Graebe, zamiast wody
postanowi³ u¿yæ powietrza jako wype³nienie swoich
produktów. Podstawowym powodem by³ ciê¿ar oraz
ewentualne problemy, jakich woda mog³aby
przysporzyæ. Woda jest podatna na wp³yw grawitacji,
jako wype³nienie jest trudna do regulacji, ma du¿¹
pojemnoœæ i bezw³adnoœæ ciepln¹, a tak¿e du¿o d³u¿ej
dopasowuje siê do zmiany kszta³tu.
Pianki oraz ¿ele nie posiadaj¹ wszystkich cech
bêd¹cych zaletami powietrza. Z tego powodu
nienajlepiej spe³niaj¹ rolê noœnika rozprowadzaj¹cego
nacisk bez deformowania tkanek. Pianki trwale
odkszta³caj¹ siê przy d³u¿szym nacisku, staj¹c siê wrêcz
bezu¿yteczne. ¯ele s¹ z zasady ciê¿kie, maj¹ du¿¹
bezw³adnoœæ ciepln¹, po pewnym czasie zaczynaj¹
krzepn¹æ, a tak¿e zmieniaj¹ w³aœciwoœci przy zmianach
temperatury (po ogrzaniu miêkn¹, och³odzone
twardniej¹ z powodu zmian gêstoœci pod wp³ywem
ciep³a).
Rozpatrzmy nastêpuj¹cy przyk³ad:
¯yjemy wszyscy w atmosferze, której ciœnienie (œrednie)
wynosi 1024hPa lub 760mmHg. Zawodowi nurkowie
spêdzaj¹ do oœmiu godzin w œrodowisku o ciœnieniu
wielokrotnie przekraczaj¹cym ciœnienie atmosferyczne
- dla przyk³adu przyjmijmy trzy razy - co wynosi
w przybli¿eniu 3070hPa lub 2280mmHg. Wynika z tego,
i¿ nurkowie przez d³ugie okresy czasu znosz¹ ciœnienia
wielokrotnie wiêksze ni¿ ciœnienie wywierane przez
pod³o¿e na pacjenta, nie wykazuj¹c przy tym nawet
œladów schorzeñ podobnych do odle¿yn.
Dzieje siê tak z powodu œrodowiska, w jakim znajduj¹
siê nurkowie. Zanurzenie w wodzie powoduje
równomierne roz³o¿enie ciœnienia na ca³ej powierzchni
cia³a, zapobiegaj¹c w ten sposób uszkodzeniom tkanek.
Technologia ROHO® Dry Floatation® dzia³a dok³adnie na
tej samej zasadzie.
G³êbokoœæ zanurzenia w poduszkach ROHO jest
regulowana, tak aby zapewniæ mo¿liwie najlepsze
wyrównanie i roz³o¿enie ciœnienia, minimalizuj¹c naciski
punktowe. Zewnêtrzne ciœnienie, wywierane przez
poduszkê ROHO, waha siê pomiêdzy 20mmHg a
50mmHg, w zale¿noœci od budowy u¿ytkownika: ciê¿aru
danej osoby i powierzchni kontaktu z poduszk¹. Znaczy
to, i¿ produkty systemu ROHO Dry Floatation wywieraj¹
na skórê nacisk mniejszy ni¿ nacisk zewnêtrzny
niezbêdny do przerwania kr¹¿enia przy normalnym
ciœnieniu têtniczym i mieszcz¹cy siê w zakresie
umo¿liwiaj¹cym leczenie.

Cztery pryncypia technologii
®
®
ROHO Dry Floatation :

Szeœæ stopni swobody
Produkty ROHO zbudowane s¹ z du¿ej
iloœci oddzielnych komórek ('cel') które
poruszaj¹ siê niezale¿nie. Pozwala to
ka¿dej komórce skrêcaæ siê, wyginaæ
i przesuwaæ, dostosowuj¹c siê precyzyjnie
do kszta³tu i anatomii pacjenta.

INNE PRODUKTY ROHO
Poduszka toaletowa (Toilet Seat Cushion)
Poduszka wzmacnia stabilizacjê u¿ytkownika
i pozycjonuje jego cia³o, zapewniaj¹c jednoczeœnie
ochronê przed potencjalnym ryzykiem uszkodzenia skóry.
Przybli¿ona waga poduszki: 0,6 kg
Gwarancja: 24 miesi¹ce.

®

Poduszka prysznicowa (Shower)
Poduszka przeznaczona pod prysznic, posiada
terapeutyczne w³aœciwoœci innych poduszek
pneumatycznych ROHO wyprodukowanych
w technologii Dry Floatation.
Przybli¿ona waga: 0,8 kg
Gwarancja: 24 miesi¹ce.

Ma³e napiêcie powierzchniowe
Unikalna - komórkowa - konstrukcja
pozwala na zanurzenie siê w poduszce
bez deformacji tkanek, minimalizuj¹c
ryzyko uszkodzenia skóry.
Poduszka Lumbar
Sta³a si³a przywracaj¹ca
Kiedy pacjent jest zanurzony w produkcie
ROHO Dry Floatation, ciœnienie i si³y
napieraj¹ce na cia³o s¹ praktycznie
jednakowe w ka¿dym punkcie styku. Kiedy
cia³o zanurza siê g³êbiej, zwiêksza siê
tak¿e powierzchnia styku, na której
rozk³ada siê ciœnienie. W wyniku tego
ciœnienie w najbardziej newralgicznych
obszarach jest zminimalizowane.

Ma³e tarcie i si³y œcinaj¹ce
W efekcie trzech powy¿szych pryncypiów,
technologia Dry Floatation zapewnia
œrodowisko ze zminimalizowanymi si³ami
œcinaj¹cymi i si³ami tarcia.Tarcie dzia³a
w kierunku przeciwnym do ewentualnego
ruchu. Gdy spotykaj¹ siê równoleg³e lecz
przeciwnie skierowane si³y, wynikiem s¹
si³y œcinaj¹ce, ograniczaj¹ce przep³yw krwi
i ukrwienie tkanek. G³adka powierzchnia
komórek ROHO po³¹czona z niezale¿n¹
swobodn¹ mo¿liwoœci¹ poruszania siê
ka¿dej z nich, w ogromnym stopniu
zmniejsza tarcie i si³y œcinaj¹ce
w miejscach kontaktu cia³a pacjenta
i poduszki/materaca.

Poduszka zabezpieczaj¹ca odcinek lêdŸwiowy pleców.
Wysokoœæ cel: 10 cm
Przybli¿ona waga: 0,6 kg
Gwarancja: 24 miesi¹ce.

Poduszka Mini-Max
Poduszka zaprojektowana z myœl¹ o aktywnych
u¿ytkownikach, w niskim stopniu zagro¿onych
powstaniem odle¿yn. Poduszka Mini-Max amortyzuje oraz
minimalizuje ucisk na skórê oraz zabezpiecza
u¿ytkownika przed si³ami œcinaj¹cymi. Idealna podczas
uprawiania sportów.
Przybli¿ona waga: 0,9 kg
Gwarancja: 24 miesi¹ce.

Heal Pad
Poduszka Heal Pad gwarantuje w³aœciwoœci
terapeutyczne i ochronê nara¿onych na odle¿yny miejsc
takich jak ³okcie i piêty. Dziêki swojemu kszta³towi
dopasowuje siê idealnie do cia³a.
Przybli¿ona waga: 0,96 kg
Gwarancja: 24 miesi¹ce

Poduszka LTV
Wa¿¹ca jedynie pó³ kilograma poduszka LTV jest lekka
i ³atwa w transporcie.
Zbudowana jest z oddzielnych, wewnêtrznie po³¹czonych
komór, miêdzy którymi odbywa siê swobodny przep³yw
powietrza, dziêki temu nastêpuje równomierne roz³o¿enie
masy cia³a u¿ytkownika. Poduszka mo¿e byæ u¿ywana
w domu, samochodzie, biurze i we wszystkich miejscach,
w których jest potrzebne u¿ycie poduszki.
Gwarancja: 12 miesiêcy

M AT E R A C R O H O

®

D RY F L O ATAT I O N
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Poduszki przeciwodle¿ynowe ROHO

®

Przeciwodle¿ynowe poduszki i materace ROHO to
wyj¹tkowo skuteczny produkt, pozwalaj¹cy goiæ odle¿yny
i zapewniaj¹cy maksymaln¹ ochronê przed ich
powstawaniem. Wykonane s¹ z du¿ej iloœci po³¹czonych ze
sob¹ niewielkich komórek. W u¿ytkowaniu daje to efekt
podobny do unoszenia siê na powierzchni wody.
W rezultacie ogranicza to b¹dŸ niweluje wiêkszoœæ
czynników powoduj¹cych odle¿yny.

WYBÓR ROZMIARU PODUSZKI
Standardowe poduszki Roho Dry Floatation
odpowiadaj¹ w wiêkszoœci wymiarom wózków.
W celu okreœlenia oznakowania modelu poduszki, jaka
jest potrzebna do danego wózka, nale¿y wykonaæ trzy
poni¿sze kroki:
1. Wybraæ odpowiedni prefix dla produktu.
Przyk³adowo QS (czterokomorowa),
1R (jednokomorowa), 2R (dwukomorowa),
CS (konturowa czterokomorowa).
2. Wybraæ odpowiedni¹ iloœæ cel poduszki
w zale¿noœci od wymiarów wózka (patrz poni¿szy spis)
i umieœciæ liczby za wczeœniej wybranym prefixem.
Przyk³adowo: QS88 poduszka czterokomorowa
o szerokoœci 8 i g³êbokoœci 8 cel.
3. Na koñcu umieœciæ literê C, je¿eli poduszka jest
wysoka (10 cm) lub LPC, gdy jest niska (5 cm).
Przyk³ad
• QS88LPC to poduszka niska (5 cm),
czterokomorowa,
o wymiarach 38 cm x 38 cm.

Wymiary wózka
Materac Dry Floatation® Overlay to przeciwodle¿ynowy materac terapeutyczny, zmniejszaj¹cy nacisk oraz
przyspieszaj¹cy gojenie odle¿yn. Mo¿e byæ stosowany u osób cierpi¹cych z powodu owrzodzeñ powsta³ych na skutek
niedokrwienia (w ka¿dym stadium ich zaawansowania), oparzeñ, przeszczepów skóry.
Materac jest podzielony na cztery sekcje, z których ka¿da mo¿e byæ regulowana osobno, co umo¿liwia odpowiednie
dostosowanie materaca do kszta³tów i wymiarów cia³a u¿ytkownika.
Ca³kowite wymiary materaca 200 cm na 86 cm, pasuj¹ do standardowych ³ó¿ek szpitalnych.
Materac dzia³a bez zewnêtrznego zasilania co umo¿liwia znaczn¹ oszczêdnoœæ energii. Materac jest bardzo lekki,
jego ³¹czna waga to 14,4 kg (ka¿da z sekcji wa¿y po 3,6 kg), co pozwala na jego ³atwe przenoszenie i podnoszenie.
Materac nie ma ograniczeñ wagowych. Jest wykonany z gumy neopren, odpornej na dzia³anie wysokich temperatur,
a tak¿e na kontakt z moczem, t³uszczem i lekami.
Mo¿na go ³atwo czyœciæ przy pomocy myd³a i wody, a tak¿e w razie potrzeby ³atwo zreperowaæ przed³u¿aj¹c w ten
sposób okres jego u¿ywalnoœci. Materac posiada otwory umieszczone w podstawie, s³u¿¹ce do odprowadzania
p³ynów (przydatne w przypadku np.: pacjentów nie trzymaj¹cych moczu).
Materac posiada 24 miesiêczn¹ gwarancjê.
W zestawie: pompka rêczna, zestaw naprawczy, instrukcja obs³ugi.
Dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ zamówienia pokrowca do materaca.

®

®

Technologia ROHO Dry Floatation zosta³a stworzona w celu wspierania organizmu podczas procesu leczenia.
Opieraj¹c siê na czterech za³o¿eniach ROHO Dry Floatation ustanawia standard dla wszystkich poduszek
oraz materacy przeciwodle¿ynowych, tworz¹c idealne warunki do leczenia pacjentów cierpi¹cych z powodu
uszkodzeñ tkanek, owrzodzeñ czy odle¿yn.

Rekomendowana liczba cel

(szerokoœæ x g³êbokoœæ siedzenia)

Poduszki niskie
Przeznaczone s¹ dla osób aktywnych o œrednim zagro¿eniu
odle¿ynami. Pozwalaj¹ skutecznie zapobiegaæ powstawaniu
odle¿yn, podwy¿szaj¹ komfort siedzenia, amortyzuj¹
wstrz¹sy przy poruszaniu siê na wózku.
Poduszki wysokie
Przeznaczone dla osób z du¿ym ryzykiem odle¿yn,
lecz¹cych odle¿yny lub osób z problemami ze stabilizacj¹.
Wysokie komory du¿o skuteczniej zapobiegaj¹ odle¿ynom,
stabilizuj¹ i koryguj¹ po³o¿enie miednicy, obejmuj¹ krêtarze
i koœæ krzy¿ow¹.

30 cm x 30 cm
30 cm x 33 cm
33 cm x 33 cm
36 cm x 36 cm
33 cm x 38 cm
33 cm x 41 cm
36 cm x 41 cm
38 cm x 33 cm
38 cm x 38 cm
38 cm * 41 cm
38 cm x 46 cm
41 cm x 38 cm
41 cm x 41 cm
43 cm x 43 cm
41 cm x 46 cm
41 cm x 51 cm
46 cm x 38 cm
46 cm x 41 cm
46 cm x 46 cm
46 cm x 51 cm
51 cm x 41 cm
51 cm x 46 cm
51 cm x 51 cm
56 cm x 46 cm
61 cm x 46 cm
61 cm x 51 cm
66 cm x 51 cm
71 cm x 51 cm

6 szerokoœæ * 6 g³êbokoœæ
6 szerokoœæ * 7 g³êbokoœæ
7 szerokoœæ * 7 g³êbokoœæ
8 szerokoœæ * 8 g³êbokoœæ
7 szerokoœæ * 8 g³êbokoœæ
7 szerokoœæ * 9 g³êbokoœæ
8 szerokoœæ * 9 g³êbokoœæ
8 szerokoœæ * 7 g³êbokoœæ
8 szerokoœæ * 8 g³êbokoœæ
8 szerokoœæ * 9 g³êbokoœæ
8 szerokoœæ * 10 g³êbokoœæ
9 szerokoœæ * 8 g³êbokoœæ
9 szerokoœæ * 9 g³êbokoœæ
9 szerokoœæ * 9 g³êbokoœæ
9 szerokoœæ * 10 g³êbokoœæ
9 szerokoœæ * 11 g³êbokoœæ
10 szerokoœæ * 8 g³êbokoœæ
10 szerokoœæ * 9 g³êbokoœæ
10 szerokoœæ * 10 g³êbokoœæ
10 szerokoœæ * 11 g³êbokoœæ
11 szerokoœæ * 9 g³êbokoœæ
11 szerokoœæ * 10 g³êbokoœæ
11 szerokoœæ * 11 g³êbokoœæ
12 szerokoœæ * 10 g³êbokoœæ
13 szerokoœæ * 10 g³êbokoœæ
13 szerokoœæ * 11 g³êbokoœæ
14 szerokoœæ * 11 g³êbokoœæ
15 szerokoœæ * 11 g³êbokoœæ

W celu zasiêgniêcia dodatkowych informacji dotycz¹cych
doboru rozmiaru poduszki oraz dostêpnych wymiarów
poduszek prosimy o kontakt z nasz¹ firm¹.

PODUSZKA QUADTRO® SELECT®

JetStream Pro™

Poduszka QUADTRO SELECT wytycza nowe

POZYCJONOWANIE

standardy w zakresie projektowania systemów

JetStream ProTM Back Support System
Nowy JetStream Pro firmy ROHO to rewolucja wœród systemów podparcia pleców. Ostre, wyraziste linie
w po³¹czeniu z wciêtymi krawêdziami czyni¹ je dodatkowo atrakcyjnym wizualnie. Konstrukcja z w³ókna
wêglowego zapewnia, ¿e jest ono lekkie i jednoczeœnie bardzo wytrzyma³e.

przeciwodle¿ynowych przeznaczonych do
u¿ytkowania na wózku inwalidzkim. Poduszkê mo¿na

OCHRONA SKÓRY

³atwo i szybko dostosowaæ oraz wyregulowaæ do
wymagañ u¿ytkownika poprzez proste naciœniêcie

STABILIZACJA

przycisku w zaworze ISOFLO. Konstrukcja poduszki
zapewnia u¿ytkownikowi stabilizacjê,
pozycjonowanie oraz wygodê, a zarazem pe³ni wa¿n¹

WYGODA

Zastosowanie:
System JetStream ProTM jest najlepszy dla u¿ytkowników którzy:
- chc¹ zwiêkszyæ wydajnoœæ swojego wózka,
- chc¹ zmniejszyæ wagê wózka,
- u¿ywaj¹ wózków wyczynowych,
- s¹ zagro¿eni wyst¹pieniem urazu barku,
- chc¹ mieæ atrakcyjne i eleganckie oparcie,
- potrzebuj¹ stabilizacji.

funkcje jak¹ jest ochrona skóry.

Skoro ¿ycie jest pe³ne wyzwañ, to siedzenie nie powinno byæ jednym z nich!

Waga: oko³o 0,9 kg
Ograniczenia wagowe: do 125 kg
Gwarancja: 24 miesi¹ce

Pe³nowymiarowe oparcie które wa¿y mniej ni¿ kilogram!

®

®

PODUSZKA QUADTRO SELECT
POZYCJONOWANIE

PODUSZKA MOSAIC®

Poduszka Quadtro Select pozwala na szybkie i proste ustawienie odpowiedniej pozycji u¿ytkownika. Jeœli otworzymy
zawór ISOFLO (wciœniêty zielony przycisk), mo¿emy tak ustawiæ osobê siedz¹c¹ na poduszce, aby uzyskaæ najlepsz¹
dla niej pozycjê. Zamykaj¹c zawór utrwalamy wybran¹ wczeœniej pozycjê siedzenia.
OCHRONA SKÓRY
®
®
Opatentowana przez Roho technologia Dry Floatation oparta jest na trzydziestu
latach badañ i doœwiadczeñ z klientami. Umo¿liwia ona bardzo dobry przep³yw
krwi dziêki dostosowaniu, dopasowaniu i odzwierciedleniu przez poduszkê
sylwetki u¿ytkownika.

S TA B I L I Z A C J A
Quadtro Select oferuje nowy poziom stabilizacji, wczeœniej nieosi¹galny w poduszkach pneumatycznych.
Funkcja stabilizuj¹ca poduszki jest wzmocniona dziêki zaworowi ISOFLO, zamykaj¹cemu dop³yw powietrza do ka¿dej
z czterech komór. Poduszka pozwala na kontrolê oraz zablokowanie przemieszczania siê cia³a na boki oraz w przód i ty³.
WYGODA
Wszystkie regulacje pozycji s¹ dokonywane w czasie gdy u¿ytkownik siedzi na poduszce, wyeliminowana jest zatem
koniecznoœæ przesiadania siê z wózka. Dodatkowo poduszka pozwala na zmienianie pozycji w ci¹gu dnia
w zale¿noœci od aktywnoœci u¿ytkownika.

W³aœciwoœci i korzyœci
Regulowana:
Niska waga:

W ci¹gu 30 lat dzia³alnoœci ROHO tworzy³o produkty spe³niaj¹ce oczekiwania najró¿niejszych grup
u¿ytkowników. Poduszka Mosaic powsta³a z myœl¹ o osobach wymagaj¹cych komfortu oraz ochrony skóry
na poziomie podstawowym. Wykorzystuj¹c technologiê przep³ywu powietrza miêdzy komorami, poduszka
Mosaic jest nie tylko wygodna, ale efektywnie rozk³ada nacisk na ca³ej powierzchni. Mo¿e byæ
wykorzystana w profilaktyce przy niskim ryzyku wystêpowania odle¿yn. Zosta³a zaprojektowana jako
rozwi¹zanie zapewniaj¹ce funkcjonalnoœæ i komfort w przystêpnej cenie.
WYGODA:
Elastyczne, po³¹czone ze sob¹ komórki
z mo¿liwoœci¹ regulacji uk³adaj¹ siê zgodnie
z kszta³tem cia³a, zapewniaj¹ komfort i wygodê.
PRZYSTÊPNA CENA :
Wykonana z poliwinylu poduszka Mosaic jest
niedrogim rozwi¹zaniem zapewniaj¹cym
podstawow¹ ochronê skóry. Znajduje doskona³e
zastosowanie w placówkach s³u¿by zdrowia oraz
w domu.
NISKA WAGA:
Poduszka Mosaic wa¿y tylko 0,5 kg, jest ³atwa
w przenoszeniu i u¿ytkowaniu.

Zastosowanie:
- dla osób wymagaj¹cych podstawowej ochrony
skóry,
- dla osób ceni¹cych sobie komfort,
- dla osób siedz¹cych w sposób stabilny.
Specyfikacje
W zestawie: pokrowiec, instrukcja obs³ugi,
pompka.
Konstrukcja i materia³: poliwinyl
Wymiary: 41x41cm, 41x46 cm, 46x41 cm, 46x46 cm
Waga poduszki: 0,5 kg
Gwarancja: 12 miesiêcy

Nadaje siê
do czyszczenia:
Daje siê
zreperowaæ:
Zapewnia
wentylacjê
(przep³yw
powietrza):

Specyfikacje
W zestawie:
Konstrukcja
i materia³:
Wymiary:
Gwarancja:

Skoro ¿ycie jest pe³ne wyzwañ, to siedzenie nie powinno byæ jednym z nich!

Dostosowuje siê do potrzeb
u¿ytkownika, jego pozycji siedzenia
i nawet nietypowej sylwetki.
£atwa do podniesienia i przenoszenia
waga poduszki waha siê w zale¿noœci
od jej rozmiaru i wynosi oko³o 1.71 kg
dla poduszki QS99C.
Poduszka mo¿e byæ ³atwo
wyczyszczona przy pomocy myd³a
i wody. Pokrowiec nadaje siê do
prania w pralce automatycznej.
Odporne na starzenie tworzywo
neopren, mo¿e byæ w razie potrzeby
naprawione przy pomocy ³atek.
Wolna przestrzeñ pomiêdzy komórkami
poduszki pozwala na cyrkulacjê
powietrza, dziêki temu powierzchnia
skóry u¿ytkownika ma bardziej
sprzyjaj¹ce, ch³odz¹ce
œrodowisko.

Elastyczny pokrowiec, pompkê
rêczn¹, zestaw naprawczy,
instrukcjê obs³ugi.
Trwa³e tworzywo neoprenowe,
niepalne, odporne na t³uszcz.
Szeroki wybór rozmiarów. Pasuje do
wózków o szerokoœci od 30 do 51cm.
Wysokoœæ: 5cm, 10 cm.
36 miesiêcy.

Zastosowanie
Quadtro Select (wersja wysoka 10 cm) przynosi
najwiêksze korzyœci dla u¿ytkowników, którzy:
-

wymagaj¹ wysokiego poziomu ochrony skóry,
maj¹ asymetryczn¹ sylwetkê,
wymagaj¹ stopniowego pozycjonowania,
wymagaj¹ znacznego wzmocnienia stabilizacji
postawy,
maj¹ ma³¹ lub dostateczn¹ umiejêtnoœæ utrzymania
równowagi cia³a,
maj¹ pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê zdrowotn¹.

PODUSZKA CONTOUR SELECT™

PODUSZKA HARMONY™
NISKA WAGA
Waga wózka jest dla u¿ytkowników niezmiernie istotna. Gdy jest on za ciê¿ki, to poza dyskomfortem
u¿ytkowania, wzrasta tak¿e ryzyko uszkodzeñ skóry.Poduszka Harmony jest jedn¹ z najl¿ejszych poduszek
wa¿y jedynie 0,7 kg, dziêki czemu dodatkowe obci¹¿enie dla wózka jest minimalne.
S TA B I L N O Œ Æ
Stabilizacja cia³a stanowi podstawow¹ funkcjê jak¹ ma spe³niaæ
poduszka. U¿ytkownik nie musi walczyæ o utrzymanie prawid³owej
postawy w wózku. Poduszka Harmony posiada piankow¹, anatomicznie
ukszta³towan¹ podstawê. Dziêki takiej konstrukcji pomaga ona
wzmacniaæ stabilnoœæ u¿ytkownika oraz poszerza jego mo¿liwoœci.
KOMFORT/WYGODA
Komfort jest bardzo trudny do osi¹gniêcia, czêsto jest traktowany przez u¿ytkowników wózków jako
dodatkowy luksus. Wygoda i funkcjonalnoœæ zawsze powinny iœæ ze sob¹ w parze. Poduszka Harmony,
dziêki pneumatycznej czêœci znajduj¹cej siê na piankowej podstawie, dopasowuje siê do cia³a
redukuj¹c dyskomfort. Anatomiczny kszta³t dodatkowo u³atwia przep³yw krwi, co umo¿liwia wyd³u¿enie
czasu przebywania w pozycji siedz¹cej, bez ryzyka powstawania miejscowych uszkodzeñ skóry.

W³aœciwoœci i zalety
-

Nowa poduszka Contour Select to gwarancja najlepszej
ochrony skóry. Zapewnia doskona³¹ stabilizacjê cia³a

STABILIZACJA

-

u¿ytkownika. O jej specyficznych w³aœciwoœciach
decyduje kszta³t, odzwierciedlaj¹cy kontury cia³a oraz
unikalny zawór ISOFLO, umo¿liwiaj¹cy regulowanie iloœci

-

Pneumatyczna czêœæ poduszki pozwala zredukowaæ
dyskomfort,
Profilowana, piankowa baza zapewnia stabilizacjê
i jest ³atwa do przenoszenia,
Niska waga: maksymalizuje mobilnoœæ
i funkcjonalnoœæ,
Pielêgnacja: czêœæ pneumatyczna poduszki mo¿e
byæ czyszczona przy u¿yciu myd³a i wody,
pokrowiec nadaje siê do prania w pralce
automatycznej,
Pokrowiec nie przepuszczaj¹cy wilgoci oraz odporny
na dzia³anie wysokich temperatur.

powietrza w poszczególnych komorach. Pozwala to na

POZYCJONOWANIE

Specyfikacje

uzyskanie kontroli postawy siedz¹cego, a tak¿e na
stabilizacjê, która nie by³a dotychczas osi¹galna
w tradycyjnych poduszkach pnematycznych.

OCHRONA SKÓRY

Zawór ISOFLO, który odcina przep³yw powietrza
pomiêdzy poszczególnymi komorami, tym samym

W zestawie:

Pokrowiec, instrukcja obs³ugi,
pompka.

Konstrukcja

Baza poduszki wykonana z pianki

i materia³:

poliuretanowej, górna czêœæ
pneumatyczna z polichlorku winylu.

Wymiary:

Pasuje do szerokiego zakresu szerokoœci
siedzisk: od 36 cm do 51 cm.

Waga poduszki:

Waga waha siê w zale¿noœci od
rozmiaru poduszki, w przybli¿eniu 0,7 kg.

Ograniczenie

Maksymalnie do 113,39 kg.

poprawia stabilizacjê cia³a poprzez minimalizowanie

PROSTOTA

przesuwania cia³a na boki i w kierunku przód-ty³. Dziêki
tym w³aœciwoœciom poduszka Contour Select umo¿liwia
osi¹gniêcie pe³nego komfortu z jednoczesn¹
maksymaln¹ ochron¹ skóry. Poduszki z rodziny
produktów Select posiadaj¹ 36 miesiêczn¹ gwarancjê.

wagowe:
Gwarancja:

Skoro ¿ycie jest pe³ne wyzwañ, to siedzenie nie powinno byæ jednym z nich!

18 miesiêcy.

Zastosowanie
Poduszka jest najbardziej odpowiednia dla osób które:
potrzebuj¹ komfortowego siedzenia,
wymagaj¹ stabilizacji postawy,
s¹ nara¿one na wysokie lub umiarkowane
ryzyko uszkodzenia skóry,
ceni¹ sobie nisk¹ wagê wózka.

PODUSZKA CONTOUR SELECT™

PODUSZKA HARMONY™

FUNKCJONALNOŒÆ
Jeœli potrzebujesz funkcjonalnej poduszki to poduszka Contour Select jest doskona³ym wyborem. Po³¹czenie wzoru
odzwierciedlaj¹cego kontury cia³a i opatentowanego zaworu ISOFLO to gwarancja stabilnej postawy z jednoczesnym
komfortem i ochron¹ skóry.
P R O S TO TA I W S Z E C H S T R O N N O Œ Æ
O wszechstronnoœci poduszki Contour Select decyduje jej kszta³t.
Odwzorowanie obrysu ludzkiego cia³a pozwala u¿ytkownikowi usi¹œæ w tej
samej pozycji i takim samym wsparciem za ka¿dym razem, gdy przesiada
siê on na wózek. Jednoczeœnie dziêki systemowi zaworów ISOFLO, który
kontroluje przep³yw powietrza pomiêdzy komorami, poduszka Contour
Select nie wymaga ka¿dorazowej regulacji. W razie wyst¹pienia takiej
potrzeby, poduszkê mo¿na dostosowaæ w sposób prosty i bez
koniecznoœci ponownego przesiadania siê.
OCHRONA SKÓRY
Trzydzieœci lat badañ i doœwiadczeñ to œwiadectwo dba³oœci o skutecznoœæ naszej poduszki. Oferuj¹c swojemu
klientowi poduszkê Contour Select oraz ucz¹c go jej w³aœciwego u¿ytkowania i pielêgnacji, oferujesz mu
jednoczeœnie skuteczn¹ broñ w walce z odle¿ynami i innymi uszkodzeniami skóry, a wiêc ochronê jego zdrowia.

W³aœciwoœci i korzyœci
Regulacja :

Niska waga:

Poduszka Harmony bardzo dobrze

LEKKOŒÆ

Pielêgnacja:

rozwi¹zuje problem stabilizacji na wózku
inwalidzkim. Sk³ada siê z bardzo lekkiej
i komfortowej wk³adki pneumatycznej Roho

STABILIZACJA CIA£A

oraz profilowanej podstawy wykonanej

Naprawa:

z pianki. Dziêki takiej konstrukcji,
u¿ytkownik maksymalnie wykorzystuje
swoje mo¿liwoœci i nie obci¹¿a wózka.

KOMFORT

Poduszka Harmony redukuje niewygodê
i dopasowuje siê do cia³a u¿ytkownika.

Skoro ¿ycie jest pe³ne wyzwañ, to siedzenie nie powinno byæ jednym z nich!

Zapewnia
wentylacjê
(przep³yw
powietrza):

Poduszka Contour Select
dopasowuje siê do cia³a klienta,
gwarantuj¹c mu pozycjonowanie
i stabilizacjê cia³a z jednoczesn¹
maksymaln¹ ochron¹ skóry.
Dziêki swojej niewielkiej wadze,
poduszka Contour Select nie
zwiêksza obci¹¿enia wózka.
Poduszkê Contour Select mo¿na
bez problemu czyœciæ za pomoc¹
zwyk³ego myd³a i wody. Pokrowiec
poduszki mo¿na praæ w pralce
automatycznej.
Wykonanie poduszki Contour
Select z tworzywa neopren
czyni j¹ odporn¹ na up³yw czasu.
Ewentualne uszkodzenia mo¿na ³atwo
naprawiæ za pomoc¹ specjalnych ³atek.
Wolna przestrzeñ pomiêdzy komórkami
poduszki pozwala na cyrkulacjê
powietrza, dziêki temu powierzchnia
skóry u¿ytkownika ma bardziej
sprzyjaj¹ce, ch³odz¹ce œrodowisko.

Zastosowanie
Poduszka Contour Select nadaje siê dla u¿ytkowników
którzy:
- posiadaj¹ symetryczn¹ lub w nieznacznym stopniu
asymetryczn¹ sylwetkê,
- wymagaj¹ znacz¹cej stabilizacji postawy siedz¹cej,
- wykazuj¹ umiarkowan¹ lub niewielk¹ umiejêtnoœæ
utrzymania równowagi,
- s¹ nara¿eni na uszkodzenia skóry,
- s¹ zagro¿eni dalszym pogarszaniem stanu zdrowia.

Specyfikacje
W zestawie:

Konstrukcja
i materia³:
Wymiary:

Waga:

Elastyczny pokrowiec, instrukcja
obs³ugi, rêczna pompka, zestaw
naprawczy.
Trwa³e, niepalne tworzywo
neopren
Szeroki wybór rozmiarów, pasuje
do wózków o szerokoœci
siedziska od 38x38 cm do
51x51 cm.
W zale¿noœci od rozmiaru, œrednio
1,6 kg

Ograniczenie
wagowe
u¿ytkownika:

Brak

Gwarancja:

36 miesiêcy

®

PODUSZKA NEXUS® SPIRIT™

PODUSZKA NEXUS SPIRIT™
OCHRONA SKÓRY
Poduszka Nexus Spirit, dziêki specjalnie
umiejscowionej pneumatycznej czêœci,
umo¿liwia lepsz¹ ochronê okolic koœci
ogonowej, krzy¿owej oraz koœci kulszowych.
Jednoczeœnie miêkka powierzchnia nie
powoduje tarcia, co gwarantuje ochronê skóry.

Zastosowanie

W³aœciwoœci
Ma³a waga:

£atwo j¹ podnosiæ i przenosiæ.
Przybli¿ona waga to 1,4 kg.

Nadaje siê do
prania/czyszczenia:

Czêœæ pneumatyczna poduszki mo¿e
byæ ³atwo wyczyszczona przy
pomocy myd³a i wody. Piankê mo¿na
delikatnie przetrzeæ. Nieprzemakalny
pokrowiec nadaje siê do prania
w pralce automatycznej.

Nexus Spirit jest poduszk¹ najbardziej odpowiedni¹ dla
osób, które:
-

Naprawa:

Poduszka Nexus

£¹czy ona w sobie mo¿liwoœæ stabilizowania
oraz w³aœciwoœci terapeutyczne dziêki piance

Spirit ustanawia
nowe standardy
wœród poduszek
przeznaczonych
do wózków
inwalidzkich.

wiernie odzwierciedlaj¹cej kszta³ty cia³a

Wykonanie poduszki Nexus Spirit
z tworzywa neopren czyni j¹ odporn¹
na up³yw czasu.Ewentualne
uszkodzenia mo¿na bez problemu
naprawiæ za pomoc¹ specjalnych
³atek.

u¿ytkownika. Profilowana pianka, z której
czêœciowo zbudowana jest poduszka Nexus

Specyfikacje

Spirit, pozwala na wzmocnienie stabilizacji
cia³a potrzebnej zw³aszcza w czasie
przesiadania siê, a tak¿e stwarza niespotykan¹

W zestawie:

wczeœniej mo¿liwoœæ pozycjonowania miednicy
i koñczyn dolnych .

Konstrukcja
i materia³:
Wymiary:

Gwarancja:

Skoro ¿ycie jest pe³ne wyzwañ, to siedzenie nie powinno byæ jednym z nich!

Elastyczny, nieprzemakalny
pokrowiec, instrukcja obs³ugi,
rêczna pompka.
Trwa³e, odporne na dzia³anie
wysokich temperatur tworzywo
neopren oraz baza piankowa.
Pasuje do siedzisk o wymiarach
36x36, 36x41, 38x38, 41x41, 41x48,
43x43, 48x41, 48x48 oraz 51x46cm.
24 miesi¹ce.

s¹ nara¿one na umiarkowane ryzyko
uszkodzenia skóry,
cierpi¹ na chroniczne bóle,
wymagaj¹ wzmocnionej stabilizacji cia³a,
maj¹ trudnoœci z pozycjonowaniem koñczyn
dolnych,
s¹ w stanie samodzielnie podnosiæ ciê¿sze
przedmioty.

