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Forebyggelse, lindring og behandling af tryksår

T

ryksår kaldes på latin decubitus, og på dansk siddesår eller liggesår. Nogle områder
på kroppen er mere udsatte for decubitus end andre, nemlig de områder, hvor der er
knoglefremspring tæt på huden f.eks. hæle, haleben og skulderblade.
Et tryksår opstår, hvis huden igennem længere tid er udsat for tryk, shear eller friktion i hudlagene. F.eks. hvis man er sengeliggende i længere tid eller på grund af sygdom eller alderdom er blevet mere immobil. I disse tilfælde er der risiko for, at der sker en afklemning af
hud og væv mellem underlag og knogle. Forskydningen i hudlagene kan også give tryksår og
kan forekomme, f.eks når patienten vendes, eller hvis patienten har en dårlig siddestilling.
Under alle omstændigheder opstår tryksår, hvis cellerne ikke få transporteret nok ilt til sig
og dermed dør.
Tryksår er en hyppig lidelse blandt hospitalsindlagte, plejehjemsbeboere og personer der
er immobile i kortere eller længere perioder (f.eks. kørestolsbrugere, sengeliggende m.fl.).
Tryksår er et fokusområde i Danmark på både hospitaler og i kommuner, fordi det er en
tilstand, som er meget ubehagelig og smertefuld for patienten og meget dyrt og plejekrævende at behandle. I sundhedssektoren arbejder det professionelle sundhedspersonale hårdt på at forebygge tryksår, og Zibo Athene A/S bistår med et bredt produktsortiment, rådgivning, vejledning og uddannelse i brugen af de forskellige hjælpemidler.
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Tekniske data
6 Kg | 85x200x7 cm
HMI nr.: 84708
Varenr.: GSR 00067

Stimulite® 3-Zone madras
Optimal trykaflastningsmadras
Stimulite® 3-Zone madrassen anvendes forebyggende og
behandlende ved sårkategori 1 til om med 3.
Unik bikubestruktur
Madrassen er lavet i termoplastisk polyuretan, der består af
perforerede celler i bikubestruktur, som gør, at luften kan
cirkulere og dermed undgå, at huden bliver varm og fugtig.
Den former sig efter kroppen, så den giver optimal stabilitet, trykfordeling samt trykaflastning.
3-Zone systemet
Stimulite® 3-Zone madrassen er opbygget så hovedenden er
9% blødere, og fodenden er 32% blødere end den bærende miderste del. Dette gør, at den er meget skånsom mod
ømme og trykkede hæle samt skuldre. Madrassen kræver
ikke nogen særlig instruktion, og vægten på ca. 6 kg gør den
samtidig let at transportere.
Stimulite® – idéen bag
Det er de bærende konstruktioner inden for rumfarten, der
ligger til grund for den avancerede geometri i Stimulite® bikubemadrassen. Den er opbygget af sekskanter (hexagoner), som former et komplekst mønster af skiftevis tyk- og
tyndvæggede celler. Hver celle har 8 fæstningspunkter og
består af 4 enkeltvægge og 2 dobbeltvægge.

Trykaflastning og stabilitet
Det unikke mønster af bærende (anisotropiske) enkelte og
dobbelte vægge, som har forskellig grad af vægtbæring og
stabilitet i længde, bredde og tykkelse, kan både støtte,
aflaste og fordele trykket over et stort område.
Varme og fugtregulering
Stimulite® 3-Zone madrassen er perforeret både vandret og
lodret og tillader luften at cirkulere, så vævstemperaturen
ikke øges. Fugten vil fordampe og huden holdes tør.
Glidetrykket (shear) reduceres
Stimulite® madrassen minimierer glidetrykket uden at reducere
stabiliteten. Bikubecellerne udligner sig axialt mod kroppen,
giver efter ved bevægelse og reducerer derved glidekræfterne
mod huden. For stor stivhed i madrassen får glidetrykket til at
stige, medens et for blødt materiale påvirker stabiliteten.
Vaskeanvisning
Madrassen tåler maskinvask ved max 80 grader eller
vaskeautomat ved max 85 grader i 10 min. Tørretumbling
ved kold luft. Inkontinensbetræk medfølger. Betrækket
tåler vask ved max 95 grader og kold tørretumbling.
Brugervægt

Max 225 kg
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Tekniske data
Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side x Højde udskær

36x41x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 51341
Varenr.: CD1416

46x51x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 31339
Varenr.: CD1820

41x41x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 31335
Varenr.: CD1616

51x46x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 38540
Varenr.: CD2018

41x46x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 31336
Varenr.: CD1618

51x51x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 31340
Varenr.: CD2020

41x51x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 41955
Varenr.: CD1620

56x46x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 64506
Varenr.: CD2218

46x41x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 31337
Varenr.: CD1816

56x51x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 50472
Varenr.: CD2220

46x46x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 31338
Varenr.: CD1818

56x56x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 100970
Varenr.: CD2222

Stimulite® Contour pude
Anatomisk konturformet siddepude
Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales især til patienter med rygmarvsskader eller halvsidigt lammede.
Materiale
Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk
polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med
forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig
fasthed og størrelse.

Vaskeanvisning
Selve Stimulite puden tåler vask ved max 80 grader eller
vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke
betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader.
Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.
Brugervægt

Max 125 kg

Vægt

1,9 kg

Garanti

2 år

Anatomisk korrekt
Puden er udformet anatomisk korrekt og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen.
Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og
yder samtidig 100% ventilation.
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Tekniske data
Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side x Højde udskær

36x36x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 87921
Varenr.: CDSX1414

46x46x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 39915
Varenr.: CDSX1818

36x41x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 51306
Varenr.: CDSX1416

46x51x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 41937
Varenr.: CDSX1820

36x46x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 51342
Varenr.: CDSX1418

51x41x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 100992
Varenr.: CDSX2016

41x41x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 39914
Varenr.: CDSX1616

51x46x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 41938
Varenr.: CDSX2018

41x46x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 40628
Varenr.: CDSX1618

51x51x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 49935
Varenr.: CDSX2020

41x51x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 48969
Varenr.: CDSX1620

56x46x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 51307
Varenr.: CDSX2218

46x41x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 49895
Varenr.: CDSX1816

56x51x5x9x7,6 cm
HMI nr.: 51308
Varenr.: CDSX2220

Stimulite® Contour Sensitive pude

Anatomisk konturformet siddepude med ekstra blødt toplag
Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales især til patienter med rygmarvsskader eller halvsidigt lammede.
Materiale
Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk
polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med
forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig
fasthed og størrelse.
Det øverste lag er fremstillet af en ekstra blød bikubestruktur, som er rettet mod brugere med følsom hud.

Vaskeanvisning
Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller
vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke
betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader.
Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.
Brugervægt

Max 125 kg

Vægt

1,6 kg

Garanti

2 år

Anatomisk korrekt
Puden er udformet anatomisk korrekt og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen.
Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og
yder samtidig 100% ventilation.
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Tekniske data
Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

26x26x6x5 cm
HMI nr.: 35763
Varenr.: PDCD1010

36x36x6x6 cm
HMI nr.: 35765
Varenr.: PDCD1414

31x31x6x5 cm
HMI nr.: 35764
Varenr.: PDCD1212

Stimulite® Contour Mini pude
Anatomisk konturformet siddepude til børn
Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales til børn og lette voksne under
45 kg.
Materiale
Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk
polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur, med
forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig
fasthed. Puden er med til at give barnet tryghed i siddestillingen.

Vaskeanvisning
Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller
vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke
betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader.
Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.
Brugervægt

Max 50 kg

Vægt

1,6 kg

Garanti

2 år

Anatomisk korrekt
Puden er anatomisk korrekt formet og yder derfor optimal
stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder
samtidig 100% ventilation.
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Tekniske data
Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

26x26x5x5 cm
HMI nr.: 40908
Varenr.: PD1010

36x36x5x5 cm
HMI nr.: 40910
Varenr.: PD1414

31x31x5x5 cm
HMI nr.: 40909
Varenr.: PD1212

Stimulite® Corbee pude

Flad siddepude med støttende sider til den lette bruger
Flad siddepude med støttende sider til den lette bruger.
Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales til børn og voksne under 75 kg.
Materiale
Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk
polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur, med
forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig
fasthed.

Vaskeanvisning
Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller
vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke
betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader.
Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.
Brugervægt

Max 75 kg

Vægt

1,6 kg

Garanti

2 år

Perfekt siddestilling
Puden yder brugeren tryghed i siddestillingen. Strukturen i
puden forhindrer samtidig at brugeren glider frem og yder
samtidig 100% ventilation.
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Tekniske data
Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

36x41x7x7 cm
HMI nr.: 101011
Varenr.: CL1416

51x51x7x7 cm
HMI nr.: 31358
Varenr.: CL2020

41x41x7x7 cm
HMI nr.: 31353
Varenr.: CL1616

51x56x7x7 cm
HMI nr.:100963
Varenr.: CL2022

41x46x7x7 cm
HMI nr.: 31354
Varenr.: CL1618

56x46x7x7 cm
HMI nr.: 100962
Varenr.: CL2218

41x51x7x7 cm
HMI nr.: 51303
Varenr.: CL1620

56x51x7x7 cm
HMI nr.: 39786
Varenr.: CL2220

46x41x7x7 cm
HMI nr.: 31355
Varenr.: CL1816

56x56x7x7 cm
HMI nr.: 51634
Varenr.: CL2222

46x46x7x7 cm
HMI nr.: 31356
Varenr.: CL1818

61x51x7x7 cm
HMI nr.: 100484
Varenr.: CL2420

46x51x7x7 cm
HMI nr.: 31357
Varenr.: CL1820

61x56x7x7 cm
HMI nr.: 100966
Varenr.: CL2422

51x46x7x7 cm
HMI nr.: 51304
Varenr.: CL2018

Stimulite® Classic pude
Flad siddepude med støttende sider
Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales til brugere, der har nedsat
balance, men selv kan forflytte sig.
Materiale
Den trykaflastende pude er fremstillet af Termoplastisk
Polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med
forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig
fasthed og størrelse.

Vaskeanvisning
Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller
vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke
betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader.
Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.
Brugervægt

Max 125 kg

Vægt

1,5 kg

Garanti

2 år

Perfekt siddestilling
Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og
yder samtidig 100% ventilation.
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Tekniske data
Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

36x41x7x7 cm
HMI nr.: 51305
Varenr.: CLSX1416

46x51x7x7 cm
HMI nr.: 43547
Varenr.: CLSX1820

41x41x7x7 cm
HMI nr.: 39912
Varenr.: CLSX1616

51x41x7x7 cm
HMI nr.: 51339
Varenr.: CLSX2016

41x46x7x7 cm
HMI nr.: 40627
Varenr.: CLSX1618

51x46x7x7 cm
HMI nr.: 51252
Varenr.: CLSX2018

41x51x7x7 cm
HMI nr.: 64703
Varenr.: CLSX1620

51x51x7x7 cm
HMI nr.: 51253
Varenr.: CLSX2020

46x41x7x7 cm
HMI nr.: 49286
Varenr.: CLSX1816

56x46x7x7 cm
HMI nr.: 100962
Varenr.: CLSX2218

46x46x7x7 cm
HMI nr.: 39913
Varenr.: CLSX1818

56x48x7x7 cm
HMI nr.: 100963
Varenr.: CLSX2220

Stimulite® Classic Sensitive pude

Flad siddepude med støttende sider og ekstra blødt toplag
Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales til brugere med ekstra følsom
hud, som har nedsat balance, men som selv kan forflytte sig.
Materiale
Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk
polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med
forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig
fasthed og størrelse. Det øverste lag er fremstillet af en
ekstra blød bikubestruktur, som er rettet mod brugere med
følsom hud.

Vaskeanvisning
Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller
vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke
betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader.
Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.
Brugervægt

Max 125 kg

Vægt

1,6 kg

Garanti

2 år

Perfekt siddestilling
Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og
yder samtidig 100% ventilation.
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Tekniske data
Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

51x51x7x7 cm
HMI nr.: 61207
Varenr.: CLB2020

61x61x7x7 cm
HMI nr.: 65041
Varenr.: CLB2424

51x56x7x7 cm
HMI nr.: 50007
Varenr.: CLB2022

64x70x7x7 cm
HMI nr.: 100995
Varenr.: CLB2528

51x61x7x7 cm
HMI nr.: 77005
Varenr.: CLB2024

66x50x7x7 cm
HMI nr.: 88269
Varenr.: CLB2620

56x46x7x7 cm
HMI nr.: 77003
Varenr.: CLB2218

71x51x7x7 cm
HMI nr.: 85123
Varenr.: CLB2820

56x51x7x7 cm
HMI nr.: 77002
Varenr.: CLB2220

70x61x7x7 cm
HMI nr.: 100999
Varenr.: CLB2824

56x53x7x7 cm
HMI nr.: 100996
Varenr.: CLB2221

76x56x7x7 cm
HMI nr.: 69682
Varenr.: CLB3022

56x56x7x7 cm
HMI nr.: 77004
Varenr.: CLB2222

81x56x7x7 cm
HMI nr.: 101000
Varenr.: CLB3222

61x51x7x7 cm
HMI nr.: 77001
Varenr.: CLB2420

Stimulite® Classic Bariatric pude
Flad siddepude med støttende sider til høj vægt
Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales til brugere, der har nedsat
balance, men selv kan forflytte sig.
Materiale
Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk
polyuretan og er opbygget i en 3-lags bikubestruktur, med
forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig
fasthed. Det underste lag er forstærket en smule, så puden
kan modstå en brugervægt på op til 325 kg.

Vaskeanvisning
Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller
vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke
betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader.
Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.
Brugervægt

Max 325 kg

Vægt

3,5-4 kg

Garanti

2 år

Perfekt siddestilling
Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og
yder samtidig 100% ventilation.

Zibo Athene A/S | Præstemarksvej 67 | 8700 Horsens | (+45) 76 900 407 | post@ziboathene.dk | www.ziboathene.dk | CVR: 29610274

14

Tekniske data
Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side x Højde udskær

35x41x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 38787
Varenr.: SM1416

46x51x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 31351
Varenr.: SM1820

41x41x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 31347
Varenr.: SM1616

51x46x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 53285
Varenr.: SM2018

41x46x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 31348
Varenr.: SM1618

51x51x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 31352
Varenr.: SM2020

41x56x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 101033
Varenr.: SM1620
46x41x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 31349
Varenr.: SM1816
46x46x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 31350
Varenr.: SM1818

Stimulite® Slimline pude
Anatomisk konturformet siddepude
Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1 og 2 og anbefales især til brugere, der har behov for
hjælp til balancen og stabilitet i siddestillingen.
Materiale
Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk
polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur, med
forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig
fasthed og størrelse.

Vaskeanvisning
Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller
vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke
betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader.
Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.
Brugervægt

Max 100 kg

Vægt

1,5 kg

Garanti

2 år

Perfekt siddestilling
Puden er anatomisk korrekt formet og yder derfor optimal
stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder
samtidig 100% ventilation.
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Tekniske data
Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side x Højde udskær

36x41x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 51091
Varenr.: SMSX1416

46x46x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 51095
Varenr.: SMSX1818

36x46x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 51092
Varenr.: SMSX1418

46x51x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 51096
Varenr.: SMSX1820

41x41x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 51093
Varenr.: SMSX1616

51x41x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 69581
Varenr.: SMSX2016

41x46x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 49308
Varenr.: SMSX1618

51x46x3,6x7x6 cm
HMI nr.: 51099
Varenr.: SMSX2018

41x51x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 69580
Varenr.: SMSX1620

51x51x3,6x7x6 cm
HMI nr.: 51100
Varenr.: SMSX2020

46x41x3,8x7x6 cm
HMI nr.: 51094
Varenr.: SMSX1816

Stimulite® Slimline Sensitive pude

Anatomisk konturformet siddepude med ekstra blødt toplag
Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i
kategori 1 og 2 og anbefales især til brugere, der har behov
for hjælp til balancen og stabilitet i siddestillingen.
Materiale
Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk
polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur, med
forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig
fasthed og størrelse. Det øverste lag er fremstillet af en
ekstra blød bikubestruktur, som er rettet mod brugere med
følsom hud.

Vaskeanvisning
Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller
vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke
betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader.
Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.
Brugervægt

Max 100 kg

Vægt

1,5 kg

Garanti

2 år

Perfekt siddestilling
Puden er anatomisk korrekt formet og yder derfor optimal
stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder
samtidig 100% ventilation.
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Tekniske data
Bredde x Dybde x Højde

41x41x3 cm
HMI nr.: 42870
Varenr.: SI1616

46x46x3 cm
HMI nr.: 37132
Varenr.: SI1818

41x46x3 cm
HMI nr.: 40811
Varenr.: SI1618

46x51x3 cm
HMI nr.: 53284
Varenr.: SI1820

46x41x3 cm
HMI nr.: 86650
Varenr.: SI1816

51x51x3 cm
HMI nr.: 101001
Varenr.: SI2020

Stimulite® Silver pude
Trykaflastende siddepude

Stimulite Silver er er en lav, flad trykaflastende pude til sofa
eller hvilestol.
Materiale
Puden er fremstillet af 2-lags bikubestruktur. Bikubecellerne
forhindrer fremadskridning og yder 100 % ventilation.
Anvendelse
Puden kan anvendes i f.eks. hvilestol, hvor der ønskes aflatsning og puden kan tilpasses alle stole. Kræver ingen
justering og vedligeholdelse.

Vaskeanvisning
Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller
vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke
betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader.
Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.
Brugervægt

Max 125 kg

Vægt

1,6 kg

Garanti

2 år
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Tekniske data
Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

36x41x6x6 cm
HMI nr.: 38788
Varenr.: SP1416

46x46x6x6 cm
HMI nr.: 31344
Varenr.: SP1818

41x41x6x6 cm
HMI nr.: 31341
Varenr.: SP1616

46x51x6x6 cm
HMI nr.: 31345
Varenr.: SP1820

41x46x6x6 cm
HMI nr.: 31342
Varenr.: SP1618

51x46x6x6 cm
HMI nr.: 101002
Varenr.: SP2018

46x41x6x6 cm
HMI nr.: 31343
Varenr.: SP1816

51x51x6x6 cm
HMI nr.: 31346
Varenr.: SP2020

Stimulite® Sport pude

Lav og flad siddepude til den aktive bruger
Puden anvendes til at forebygge tryksår hos brugere i lavog medium risikogruppen.
Materiale
Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk
polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur med
forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed. Det underste lag er stødabsorberende, til den
aktive bruger eller brugeren der dyrker kørestolsport.

Vaskeanvisning
Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller
vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke
betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader.
Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.
Brugervægt

Max 100 kg

Vægt

1,6 kg

Garanti

2 år

Perfekt siddestilling
Puden er anatomisk korrekt formet og yder derfor optimal
stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder
samtidig 100% ventilation.
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Tekniske data
Bredde x Dybde

36x36
HMI nr.: 64497
Varenr.: SOT1414

51x51
HMI nr.: 64505
Varenr.: SOT2020

41x41
HMI nr.: 64498
Varenr.: SOT1616
46x46
HMI nr.: 64504
Varenr.: SOT1818

Stimulite® On Top betræk
Øget siddekomfort

Stimulite® On Top Betræk forbedrer trykfordelingen og giver øget siddekomfort.

Vaskeanvisning
Stimulite® On Top betrækket kan maskinvaskes ved max 40
grader.

Materiale
Betrækket har indbygget en Stimulite® måtte og dermed
opnås et unikt ventillationssytem. Tusindvis af huller i bikuberne tillader luften at cirkulere og bortleder fugt, så huden
holdes sval og tør.
Anvendelse
On Top betrækket sættes på puden i kørestolen eller på
arbejdsstolen. Puden opleves øjeblikkeligt luftig og åndbar, og toppen hjælper med at kontrollere varme og fugt.
Betrækket er meget enkelt at sætte på og det kan passe
alle puder.
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Tekniske data
Bredde x Længde x Højde

38x27x3 cm
HMI nr.: 69022
Varenr.: WEDGE14101

41x27x3 cm
HMI nr.: 69033
Varenr.: WEDGE15101

38x27x5 cm
HMI nr.: 69031
Varenr.: WEDGE14102

41x27x5 cm
HMI nr.: 69034
Varenr.: WEDGE15102

Stimulite® positioneringskile
Justérbar

Stimulite® positionerings kile er fremstillet som en fast
kerne af polyurethan. Den har bikubestruktur med mange
huller, hvilket giver god ventilation.
Slidstærkt materiale i brugervenligt design
Betrækket er slidstærkt og åndbart cordura-materiale.
Der er fastsyet velcrobånd, så kilen nemt kan fastgøres på
kørestolspuden eller på kørestolen.

Kilen kan placeres på forskellige måder for bedre komfort
• Foran – for at mindske siddevinklen
• Bagi – for at øge siddevinklen
• I siden – for at rette kropshældningen
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Tekniske data
Bredde x Dybde

41x31
HMI nr.: 69404
Varenr.: BACKR1612
51x51
HMI nr.: 69412
Varenr.: BACKR1816

Stimulite® Ryg

Indstillelig ryg til kørestole
Stimulite® bikubeplade fordeler trykket og giver god stabilitet, samtidig med at varme og fugt ledes bort.
Stropryggen giver mulighed for flere indstillinger i forhold
til komfort og stabilitet.
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Tekniske data
60x60x1,25 cm
HMI nr.: 72343
Varenr.: SBS1

60x60x2,50 cm
HMI nr.: 72345
Varenr.: SBS3

60x60x1,25 cm
HMI nr.: 72344
Varenr.: SBS2

60x60x3,10 cm
HMI nr.: 72346
Varenr.: SBS4

Stimulite® kvadrater

Trykaflastende materiale til mange formål
Stimulite® er udviklet med inspiration fra naturen, og er,
ligesom bikuber, opbygget af sekskanter med skiftevis tykke og tynde tværvægge. Denne unikke opbygning giver en
ensartet fordeling af belastningen og yder en ekstraordinær
komfort.
Hvorfor Stimulite®?
Stimulite® bikuberne lindrer trykket ved at distribuere det
væk fra udsatte områder. Resultatet af dette er, at benede
fremspring “føler” det samme tryk som den omgivende
anatomi.
Stimulite® bikuberne er perforerede så luften kan cirkulere
og minimere dannelsen af varme og fugtighed fra kroppen.
Fugten kan fordampe, hvilket bidrager til at holde huden intakt og holde kroppen på en stabil temperatur. Stimulite®
flexer med kroppens bevægelse for at reducere glidetrykket mod huden, og materialet genoptager med det samme
sin oprindelige form efter brug.
Kvadraterne kan anvendes som aflastning i f.eks.
• Bade- og toiletstole
• Nakkestøtter
• Armlæn/Armstole
• Fodstøtter

Desuden kan Stimulite® anvendes til sansestimulering, f.eks.
• Sansebane
• Siddepude
• Trædeflise
• Træningsunderlag
• Bademåtte
Stimulite® fås i kvadrater, som skæres til efter mål.
Specialdesignet betræk
Det er muligt at bestille specialdesignede betræk til
Stimulite®, eks. inkontinensbetræk til bade-, toilet- og
bækkenstole eller til sportsaktiviter.
Vaskeanvisning
Stimulite® kan maskinvaskes ved maks. 80 grader eller
vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Tåler kold
tørretumbling.
Brugervægt

Max 125 kg
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