Easy serien
EasyAir™
Den ideelle luftsædepude til positionering
posi
af siddestilling samt aflastning
af specifikke områder og forebyggelse af tryksår.
tryksår

EasyAir er en 8-kammer
kammer luftpude med individuelle indstillingsmuligheder.
EasyAir adskiller sig væsentligt fra andre luftpuder, idet man kan indstille et forud defineret tryk i de enkelte kamre ud fra en
trykmåling eller en 'manuel' vurdering af trykket. Der er først og fremmest tænkt på trykaflastning, men samtidig er der
mulighed for positionering af siddestillingen.
Ventilsystemet betyder, at trykket i de enkelte kamre kan reguleres, præcis som der kræves og ønskes i forbindelse med
positionering af siddestilling samt trykaflastende foranstaltninger. Det optimale scenarie er, at indstillingen foretages ud fra en
trykmåling.
EasyAir luftpuden kan laves i specialudgave efter
ef krav, ønsker og behov. Fra 8 til 16 kamre.
I kombination med EasyWave kan EasyAir siddepuden indstilles med vekseltryk eller statisk tryk i de individuelle kamre.
Mulighed for ventilation i specifikke områder.
Nøgleord: Ekstra god aflastning af hele siddeområdet,
iddeområdet, forhindre siddesår, undgå tryksår, nem at indstille, aflastning af
siddeknogler og haleben.
EasyAir fås i forskellige dimensioner, alle med en luftcelle højde på 10 cm.
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Sædebredde 40 cm - dybde fra 40 cm til 50 cm - HMI-nr. 85167
Sædebredde 45 cm - dybde fra 40 cm til 50 cm - HMI-nr. 85166
Sædebredde 50 cm - dybde fra 40 cm til 50 cm - HMI-nr. 64704

Inddeling af 8-kammer
8
standardpude
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Easy serien
EasyWave™

Tilbehør til EasyAir luftpuden - giver mulighed for vekseltryk

EasyWave er tilbehør til EasyAir siddepuden.
Med EasyWave kan EasyAir siddepuden indstilles med vekseltryk eller statisk tryk i de individuelle kamre.
Alt styres fra en minicomputer på baggrund af trykmåling, siddestillingsanalyse eller anden vurdering.
EasyWave har utallige gange vist sig at kunne ”klare opgaven”, hvor alle andre puder og foranstaltninger, har været smertegivende.

Facts om EasyWave:
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EasyWave kan kontrollere op til 16 kamre
Der defineres i de enkelte tilfælde, hvilke kamre der skal vekseltrykkes i, hvilke kamre der skal være sstatisk tryk i samt
cykluslængde
Kombinationen af statisk tryk og vekseltryk bevirker, at ønskede områder henholdsvis
henholdsvis aflastes og masseres
Statisk tryk i udvalgte kamre samt vekseltryk kun i ét kammer ad gangen - beskytter mod shear,, som oftest er starten på tryksår
EasyWave benyttes
enyttes til både manuelle og elektriske kørestole, scootere, hvilestole,
hvilestole, bilsæder og badestole
EasyWave er en stor økonomiskk besparelse – ikke kun på sigt
EasyWave passer til alle dimensioner af EasyAir luftpuden

EasyWave giver:
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Optimal trykaflastning
Optimal beskyttelse mod shear - set ift. vekseltrykpude
Optimal kontrol af bækken
Optimal siddekomfort og velvære
Optimal siddestillingskontrol
EasyWave består af:

•
•
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Vekseltrykenhed
Styreboks med pumpe
Batteri med batterialarm – kun til manuelle stole eller andet uden strømenhed
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