Istuintyyny EvoFlair

Istuintyyny EvoFlair
476C00-SK14
EvoFlair istuintyyny tarjoaa hyvän tuen istuma-asennolle henkilöille, joilla on
erittäin suuri riski saada painehaavauma. Kevyessä istuintyynyssä yhdistyvät
ilman erinomainen kyky tasata painetta ja GelTouch vaahdon viilentävä, hikoilua
ehkäisevä omainaisuus, joten tyyny sopii erityisen hyvin käyttäjälle, jotka toimivat
aktiivisesti pyörätuolista käsin tai istuvat tuolissa pitkiä aikoja. Voit tutustua tyynyn
ominaisuuksiin tämän videon avulla: Istuintyyny EvoFlair EvoFlair istuintyynyssä
on 3-kerrosrakenne. Pohjan vaahtomuovikerros tuo tukevuutta istuma-asennolle.
Välikerroksessa on kolme ilmakennoa, jotka vähentävät ja tasaavat
istuinkyhmyjen alueelle kohdistuvaa painetta. Päälimmäinen kerros on GelTouch
vaahtoa, joka tuntuu viileältä ja vähentää hikoilua. Myös tyynyn päällinen on
valmistettu hengittävästä Mesh-kankaasta. Päällisen sisään on ommeltu nesteitä
hylkivä pinnoite. EvoFlair tyynyä on helppo käyttää, ilmakennojen täyttöön ei
tarvita erillistä pumppua. Tyynyn etureunan venttiili avataan vetämällä ja
ilmakennojen annetaan täyttyä 30 sekunnin ajan. Tämän jälkeen venttiili suljetaan.
Tyynyn käyttäjä istuutuu tyynylle, avaa venttiilin ja päästää ilmaa ulos kennoista.
Ilmakennoissa on sopivasti ilmaa, kun sormet mahtuvat kevyesti liu´uttamalla
istuinkyhmyn ja tyynyn väliin. Tyynyn yksinkertainen venttiilirakenne ehkäisee
tyynyn toimintahäiriöitä. EvoFlair istuintyynyn ominaisuudet: Sopii käyttäjälle, jolla
on erittäin suuri riski saada painehaavauma Paineen kevennys- ja tasaus
ilmakennojen avulla Lämmönsäätely GelTouch vaahdon ansiosta Istuinleveydet
38-52cm ja istuinsyvyydet 40-52 cm Istuintyynyn painoraja 0-200 kg Päällinen
konepestävä 60 oC, vetoketju 3 sivulla
Paino (kg)

1,10
Valmistaja:
Ottobock
Pesuohjeet
Pesu pyykinpesukoneessa 60°C. Hellävarainen linkous (kts.
pesukoneen käyttöohje). Venytä tarvittaessa oikeaan
mittaan kosteana.
Tuotekoodi

Mitat

Tuotekoodi

Mitat

476C00-SK1480

38x40x8cm

476C00-SK1490

45x44x8cm

476C00-SK1481

40x40x8cm

476C00-SK1491

45x46x8cm

476C00-SK1482

40x42x8cm

476C00-SK1492

46x51x8cm

476C00-SK1483

41x46x8cm

476C00-SK1493

48x42x8cm

476C00-SK1484

42x40x8cm

476C00-SK1494

48x44x8cm

476C00-SK1485

42x42x8cm

476C00-SK1495

48x46x8cm

476C00-SK1486

42x45x8cm

476C00-SK1496

50x42x8cm

476c00-SK1487

42x46x8cm

476C00-SK1497

51x44x8cm

476C00-SK1488

42x52x8cm

476C00-SK1498

51x46x8cm

476C00-SK1489

45x42x8cm

476C00-SK1499

52x52x8cm
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