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Conform

siddepuder og madrassystem
- trykaflastning og forebyggelse af siddesår

Conform luftpuder anvendes til trykaflastning og forebyggelse af
siddesår. Der opnås høj siddekomfort ved tilpasning af luftfordeling
og luftmængde i forhold til brugers vægt, kropsbygning og behov for
støtte.
Siddepuden består af små, fleksible og forbundne luftceller med
en udformning, der muliggør luftcirkulation i puden samt forbedret
blodcirkulation hos brugeren. Det er muligt at frakoble hver enkelt
celle individuelt.
Ønskes en specielt god trykfordeling og særlig støtte, findes et toog firekammersystem. Hvert kammer kan tilpasses individuelt ved
luftjustering via særskilte ventiler.
Siddepuderne fås i tre forskellige tykkelser, som vælges i forhold til
brugerens individuelle krav og forudsætninger. Pudernes underlag
f.eks. sædebund, brugerens balance, vægt og kropsform kan eksempelvis være afgørende for det rigtige valg.
Conform madrassystem madras anvendes som topmadras med
fleksibel trykaflastning. En komplet madras består af 4 separate
sektioner med individuelt lufttryk. Alle sektioner er udstyret med en
ventil i hver side, så luftpåfyldning/-tømning kan ske fra begge sider
af sengen. Hoved- og fodendesektioner kan udføres i skumgummi.
Det anbefales at anvende lagen over madrassen, evt. inkontinens-

Materialet - naturgummi uden kemikalier
Conform luftpuder er fremstillet i naturgummi, der bevarer sin elasticitet ved selv lave temperaturer. Risikoen for allergiske reaktioner
er ophævet, idet gummiet findes i helt ren form (minimalt proteinindhold). Luftpudesystemet er produceret ved varmevulkanisering uden
brug af giftige klæbemidler, og materialet er biologosk fuldstændigt
ned-brydeligt.
Pudebetræk er fremstillet i ren bomuld og med skridsikkert bundstykke
Betrækket er flammehæmmende og opfylder de nødvendige krav og
standarder. Betrækket er fremstillet specielt til Conform-puderne for
at kunne bevare effekten af og fordelen ved pudernes konstruktion.
Stoffet er fleksibelt, aftageligt og bevirker at puderne ikke beskadiges
af sollys, der har en negativ virkning på naturgummi.
Både puderne og betrækket er vaskbare ved 30º C. Husk at lukke
ventilerne, så der ikke trænger vand ind.
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