
Technische gegevens

soft air® sit · één-kamer-systeem soft air® sit · twee-kamer-systeem
Artikelnummer 110 482-FO 110 483-FO 110 484-FO 110 485-FO 110 487-FO 110 488-FO 110 489-FO 110 494-FO
Afmetingen in cm 40 x 40 x 7 40 x 44 x 7 44 x 44 x 7 44 x 48 x 7 40 x 40 x 7 40 x 44 x 7 44 x 44 x 7 44 x 48 x 7

Max. toelaatbaar
lichaamsgewicht

150 kg

Materiaal Polyurethaan
Hoes Nylon/PU, zwart, antislip, tot 30 °C wasbaar
Reiniging Eenvoudig te desinfecteren

Advies decubitus
stadium EPUAP 

Midden tot hoog risico, stadium III

• Drukverlichting, vooral in het gebied van de zitbeenknobbels

• Bij het gebruik van het zitkussen met één-kamer-systeem wordt de gebruiker comfortabel gepositioneerd door de  
 drukverdeling over alle cellen

• Het zitkussen met het twee-kamer-systeem biedt de mogelijkheid om ongelijkheden in het zitvlak van de gebruiker  
 verder te corrigeren; Dit kan door de luchtdruk in de afzonderlijke kamers te verlagen of te verhogen. Hierdoor kunnen  
 bijvoorbeeld afwijkingen in de stand van bekken worden gecorrigeerd of gecompenseerd.

• Soft air sit is zeer goed inzetbaar bij mensen met dwarslaesie, multiple sclerose, halfzijdige verlamming, amputaties,  
 huidtransplantaties, brandwonden en patiënten met hoofdletsel

• Te gebruiken tot maximaal 150 kg lichaamsgewicht

• 64 of 72 met elkaar in verbinding staande cellen maken een optimale instelling naar het lichaamsgewicht mogelijk

• Continue luchtcirculatie tussen de cellen

• Met bijgeleverde handpomp is de druk is eenvoudig te verhogen

• Hoogwaardige afneembare hoes van nylon met anti slip onderzijde, wasbaar tot 30 °C, droger geschikt

• Eenvoudig te reinigen en te desinfecteren

Stadium III (EPUAP)

Luchtgevuld zitkussen voor de preventie en behandeling
van decubitus bij midden tot hoog risico, tot en met stadium III (EPUAP). 

soft air® sit

soft air® anti-decubitus zitkussensoft air® anti-decubitus zitkussen
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