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 SIDDESYSTEM

TRYKSÅRSFOREBYGGENDE PUDER

Puder

 AirZone Contour

LowZone Gel2 Contour

LowZone+ Contour 
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Det er med stor glæde, at vi nu kan tilbyde et udvalg af 
tryksårsforebyggende puder. 

Puderne kan imødekomme forskellige tryksårskategorier og 
fås både til børn og voksne. Puderne er stabile og komfortable, og så er 

de fremstillet med den nyeste teknologi. 

AirZone Contour puden er en højrisiko pude, der 
trykaflaster op til til tryksårskategori high. Den er 
kontourformet for optimal trykfordeling, samt god 
pasform. 

Puden er fremstillet med nyeste teknologi af poly-
urethan tråde og en ramme af skum, det gør puden 
ekstremt let og samtidig trykfordeler og luftfordeler 
den rigtig godt. 

Airmantle-toplaget i Airzonen sørger for at transportere fugt væk og give en 
enestående trykreduktion.

AirZone contour puden er kompatibel med vores iQ teknologi.

CoolOver-betræk er standard på alle Airzone -puder.

Størrelser tilgængelige fra 25x25 cm til 75x75 cm og max belastningsvægt er 254 kg.

 AirZone Contour

TRYKSÅRSFOREBYGGENDE PUDER 
Siddepuder til kørestole

Nyhed!

I de puder, som er kompatibel med vores iQ teknologi kan du få tilføjet en integreret tryksensor.

Sensoren er placeret inden i puden og aktiveres, når en bruger sidder på sin pude. Den vil give bru-
geren regelmæssige beskeder i form af et bip, hvis de ikke har bevæget sig.

Vi har alle brug for disse instruktioner for at sikre, at vi bevæger os regelmæssigt. For folk, der bruger 
vores trykpuder, varierer deres mulighed for bevægelse meget, så det kan være, at brugeren læner sig 
fra den ene side til den anden, hvor en anden har mulighed for langt mere bevægelse. 

iQ kompatibel (intelligent pude)
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LowZone Gel2 Contour puden er en pude, der trykaflaster 
op til tryksårskategori high. Puden er både konturformet og 
med en 2 komponent gel, der trykfordeler og absorberer/
frigør varme efter behov, hvilket sikrer brugeren optimalt 
mikroklima og aflastning hele dagen! 

LowZone Gel2 contour giver et meget højt niveau af 
trykaflastning, stabilitet omkring bækkenet, temperatur-
regulering og komfort for brugeren. Geleen er indbygget i 
puden. Der er et skumlag ovenpå for at sikre at geleen altid 
forbliver, hvor den skal. 

LowZone Gel2 er kompatibel med vores iQ teknologi.

God ergonomisk formgivning hjælper med at fremme en neutral bækkenstilling, forbedrer 
stabilitet i rygsøjlen og reducerer tilbøjeligheden til at indtage en sammensunken krops-
holdning.

Gelindsatsen reducerer potentiel shear-risiko samt giver bedre stabilitet end skum.

Patenteret termoregulerende gelcelle-regulerer aktivt brugernes hudtemperatur for at 
forhindre overdreven svedtendens og sofistikerede betræk fremmer god luftstrøm for 
yderligere at reducere varme og fugtopbygning.

Størrelser tilgængelige fra 30x30 cm til 60x60 cm.

Max belastningsvægt 158 kg.

LowZone Gel2 Contour

LowZone+ Contour puden er en pude, der trykaflaster op 
til tryksårskategori medium. Puden er konturformet og 
lavet i viskoelastisk skum, der lader kroppen synke ned 
i materialet og yder en god trykfordeling og en høj 
komfort. 

Skum er ikke bare skum og producenten har udviklet 
på det over de sidste 55 år og har derfor lavet en
basispude, der ikke bare er basis, men trykfordeler bedre 
end lignende puder i samme kategori.

Størrelser tilgængelige fra 20x20 cm til 75x75 cm.

Max belastningsvægt 158 kg.

LowZone+ Contour 

”Vores siddepuder henvender sig  til en bred gruppe af 
kørestolsbrugere med lav, mellem eller høj risiko for at 

udvikle tryksår.”
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