4-venttiilinen ilmakennotyyny Conform

4-venttiilinen ilmakennotyyny Conform
CONFORM4Conform® -ilmakennotyynyllä istuessa on kuin veden ympäröimänä. Tyyny on
pehmeää ja joustavaa luonnokumia, mutta turvallinen kumiallergiasta kärsiville
pintakäsittelyn ansiosta. Tyyny muodostuu ilmalla täytetyistä ilmakennoista. Paine
jakautuu tasaisesti koko istumapinnan alueella, mikä ehkäisee painehaavan
syntymistä tai hoitaa jo olemassa olevaa painehaavaa. Tyyny on valittavissa
kolmena eri korkeutena: 5 cm keskisuureen riskin, 7,5 cm korkeaan riskin
ja 10 cm hyvin korkean riskin omaaville käyttäjille. 4-venttiilisellä voidaan vaikuttaa
jokaiseen tyynyn neljännekseen erikseen ja korjata lantion asentoa eri osien
ilmanpainetta säätämällä. Laaja kokovalikoima kattaa kaikki yleiset pyörätuolikoot.
Toimitus sisältää joustavan, ilmavan stretch-päällisen ja pumpun, mikäli ilmaa
täytyy lisätä. Tyynyllä ei ole maksimikuormitusta, mutta suosittelemme 7,5 cm tai
10 cm paksuista tyynyä yli 190 kg käyttäjille. Puhdistus: Sumuttalla/ pyyhkimällä
tai pesu pyykinpesukoneessa. 40-60 astetta päällinen, 30 astetta tyyny,
ilmaventtiilit suljettuina, ei linkousta. Päällinen on paloturvallinen DIN EN 1021-1
1021-2. Tyynyä ei tule altistaa auringon UV-säteilylle varastoidessa
luonnonkumimateriaalin johdosta. Mikäli tyynyyn tulee pistohaava, sen voi
huoletta paikata tavallisen polkupyörän sisärenkaan tavoin esim TipTop
-paikkarasian avulla ja ohjeilla. Paikkarasioita saa ostaa tavarataloista sekä
urheiluliikkeistä.
Paino (kg)

4,00
Valmistaja:
WOLFF Kunststoffe GmbH
Pesuohjeet
Puhdistetaan neutraalilla tai heikosti emäksisellä
pintapuhdistusaineella (pH 7-9).
Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70
prosenttisella alkoholilla (etanoli).
Tuotenumero korkeus 5 cm

Tuotenumero korkeus 7,5
cm

Tuotenumero korkeus 10
cm

Tyynyn koko

-

-

CONFORM4-SKH3540-4

33 x 38 cm

CONFORM4-SKN4040-4

CONFORM4-SKD4040-4

CONFORM4-SKH4040-4

38 x 38 cm

CONFORM4-SKN4045-4

CONFORM4-SKD4045-4

CONFORM4-SKH4045-4

38 x 43 cm

CONFORM4-SKN4540-4

CONFORM4-SKD4540-4

CONFORM4-SKH4540-4

43 x 38 cm

CONFORM4-SKN4545-4

CONFORM4-SKD4545-4

CONFORM4-SKH4545-4

43 x 43 cm

-

CONFORM4-SKD4550-4

CONFORM4-SKH4550-4

43 x 47 cm

CONFORM4-SKN5040-4

CONFORM4-SKD5040-4

CONFORM4-SKH5040-4

47 x 38 cm

CONFORM4-SKN5045-4

CONFORM4-SKD5045-4

CONFORM4-SKH5045-4

47 x 43 cm

CONFORM4-SKN5050-4

-

-

47 x 47 cm

-

-

CONFORM4-SKH5055-4

47 x 52 cm
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-

CONFORM4-SKD5050-4

CONFORM4-SKH5050-4

48 x 48 cm
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