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Poduszka pneumatyczna VICAIR Adjuster z pokrowcem -
10cm
 

Cena: 1 155,00 pln

Opis słownikowy

Producent VERMEIREN

Opis produktu
 

 

UWAGA: produkt na zamówienie. Termin realizacji około 7 dni. Zamówienia na poduszki i materace pneumatyczne realizujemy
wyłącznie z formą płatności PRZEDPŁATA NA KONTO.

Właściwości:

ADJUSTER 6 lub 10 cm Indywidualne rozwiązanie dla każdego rodzaju asymetrii ciała, nawet przypadków ekstremalnych. Stabilność i
dokładne pozycjonowania są w przypadku tej poduszki kluczowe. Bardzo dobre rozwiązanie dla osób po wylewach, które poruszają się
na wózku odpychając się nogami. Zawartość komór z przodu poduszki można w łatwy sposób regulować.

Poduszka zapewnia odpowiednie podparcie przy jednoczesnej korekcie postawy. Adjuster jest poduszką , którą można stosować w
takich przypadkach jak porażenia, amputacje i rozszczep kręgosłupa.

Aby dopasować kształt poduszki oraz ciśnienie do indywidualnych potrzeb wystarczy dodać albo usunąć poduszeczki powietrzne z
poszczególnych komór poduszki.

Tkanina STRETCH-AIR odpowiednio wentyluje i redukuje ciepło. Oddychający laminat , który łączy w sobie wysoce rozciągliwą
poliestrową warstwę wierzchnią i paroizolacyjną oddychającą warstwę na spodzie.

Zalety:

- profilaktyka przeciwodleżynowa,

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
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- odpowiednia przy głębokich deformacjach,
- unikalna konstrukcja komór zapewnia stabilne pozycjonowanie,
- wysoki poziom prewencji przed odleżynami,
- komory zawierają dużą liczbę pojedynczych komórek wypełnionych powietrzem. Ponieważ komórki przemieszczają się swobodnie,
dostosowują się do konturów ciała, zapewniając komfort i optymalne rozłożenie nacisku,
- maksymalna stabilizacja miednicy w przód i w tył,
- niska waga-mniej niż 1kg,
- wytrzymałość do 250 kg,
- łatwa w użyciu,
- łatwa w utrzymaniu w czystości,
- ogromna trwałość,
- nie ma konieczności dopompowywania i okresowego sprawdzania poziomu ciśnienia.

Rozmiary poduszek (szerokość x głębokość):
1 - 35cmx40cm
2 - 40cmx40cm
3 - 40cmx45cm
4 - 40cmx50cm
5 - 43cmx43cm
6 - 45cmx45cm
7 - 45cmx50cm
8 - 50cmx45cm
9 - 50cmx50cm

 

Parametry

Rozmiar 1 (0,00 pln), 2 (0,00 pln), 3 (0,00 pln), 4 (0,00 pln), 5 (0,00 pln), 6 (0,00 pln), 7 (0,00 pln), 8 (0,00
pln), 9 (0,00 pln)
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