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Det oplagte valg af pude til kørestolsbrugere med høj risiko

for tryk, og svære ofte asymmetriske behov for positionering.

Uafhængig forskning har vist at
VARILITE luft-skum kombinationspuder

har markedets mest optimale 
stød- og vibrationsdæmpende teknologi.

En formbar konturformet base, overlegen trykaflastning, mulighed for

positionering af asymmetri, komfort, stabilitet og enkelthed har gjort

Pro-Form til en ideel løsning når der er behov for en specieltilpasset

pude.

Anbefales til brugere med uens benlængde, bækkenskævheder og am-

putation. Pro-Form leveres i en et-kammer og en to-kammer udgave.
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PRO-FORM ™

Optimal trykaflastning, Mulighed for asymmetrisk positione-

ring, Komfort, Ultra lav vægt, Vedligeholdelsesfri og Enkelt-

hed er kendetegn for Pro-Form.

1. Basen er designet så den yder den maksimale stabilitet og støtte for bæk-
ken og ben i siddende stilling. Basens form og kontur sikrer maksimal tryk-
fordeling over størst muligt areal. Basen kan ikke absorbere vand eller fugt og
er resistent over for bakterier. Basen er meget enkel at tilskære, hvis man
ønsker tilpasning for eksempelvis uens benlængde. Basen er flexibel mellem
forreste og bageste del, så basen tilpasser sig selv, når VARILITE kilen er pla-
ceret under den.

2. Luft-skum kombinationspuden leveres i to modeller: en et-kammer og
en to-kammer. Puden består af en eller to individuelt selvoppustelige, luft-
skum puder. En to-vejs ventil på hver pude, frigør luft så brugeren synker ned
i skummet. Skummet tilpasser sig til brugeren og brugerens vægt bliver for-
delt over hele pudens overflade så trykket udlignes og fordeles bedst muligt.
De to separate puder kan indstilles individuelt ved bækkenskævheder og
andre asymmetriske forhold.

3.VARILITE Diamonds består af en pude med et antal individuelt forseg-
lede skum og luftlommer. Puden er designet så den er strækbar og følger
basens kontur på den forreste del af basen for maksimal komfort og stabili-
tet.VARILITE Diamonds puden kan tilskæres let og præcist så den passer til
eventuelle tilpasninger der er lavet i basen.

4. Betrækket leveres i en strækbar stof- og inkontinens version. Begge med
en netformet skum der øger luftgennemstrømningen så fugt hurtigt forsvin-
der. Betrækkets underside af non-slip materiale er forsynet med ekstra velcro
for at sikre puden ligger fast.VARILITE betræk er produceret i overensstem-
melse med ISO 7176-16 brandhæmmende standard for polstrede kørestols-
komponenter. Kan maskinvaskes på 60º C.

5. Kilen leveres med Pro-Form puden som standard. Kilen reducerer vinklen
mellem sæde og ryg, hvilket giver mere støtte på bagsiden af lårene og for-
mindsker belastningen på bagdelen. Den 5 cm høje kile er meget enkel at af-
og påmontere puden for individuel tilpasning.
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