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Poduszka przeciwodl. Varilite ZOID PSV

Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena

Zadaj pytanie o produkt

Szczegó?y produktu
Towar niedost?pny
Poduszka, wybierana przez u?ytkowników wymagaj?cych du?ej wydajno?ci, przy umiarkowanym ryzyku uszkodze?.
Terapeuci zalecaj? Zoid PSV dla osób, które potrzebuj? zw??onej poduszki o niskim profilu, z separatorem na biodra. Sportowcy doceni?
zw?aszcza lekki design oraz dobr? absorpcj? drga?. Na korcie. Na bie?ni. Na szlaku.
Zw??ony kszta?t, niski profil, stabilno??, wygoda, prostota – te cechy te czyni? Zoid PSV ulubion? poduszk? dla aktywnych osób na wózkach.
Wysoko?ci zaledwie 6 cm (2.5 cala), najwi?ksza Zoid PSV wa?y mniej ni? 567 g (20 oz)! Zw??ony kszta?t sprawia, ?e idealna jest do sztywnych
wózków a jej pow?oka zaprojektowana jest tak, aby chroni? uda u?ytkowników u?ywaj?cych ciasnych hamstrings lub tych, którzy nogi trzymaj?
pod siedziskiem.
1. Zró?nicowanie g?bki
Obszary funkcjonalne poduszki wykonane s? z trzech typów pianki: mi?kka na obszarach decubitus-sensitive, ?redniej twardo?ci na g?ównych
obszarze siedziska oraz twarda na obwodzie.
Powlekana powierzchnia pianki sprawia, ?e poduszka utrzymuje powietrze. Zawór uwalnia powietrze, dzi?ki czemu poduszka dopasowuje si?
do kszta?tu cia?a u?ytkownika a jego waga rozk?ada si? równomiernie po powierzchni poduszki.
Niezale?ne badania wykaza?y, ?e technologia VARILITE, polegaj?ca na ró?nicowaniu g?sto?ci g?bki jest technologi? #1 w dziedzinie absorpcji
drga? i uderze? (RESNA 2000).
2. Wsporniki pozycji
Super-sztywna, zaokr?glona pianka podnosi stabilno?? i równowag? siedzenia, podczas gdy panel g?ówny zabezpiecza okolice podbrzusza
zarówno przy wychyleniu w przód jak i w ty?. Dzi?ki rezygnacji z separatora ud mo?liwe jest lepsze dopasowanie poduszki do kszta?tu cia?a na
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zw??anych wózkach.
3. Zawór powietrzny
Zoid PSV u?ywa rewelacyjnego zaworu ci?nieniowego w technologii VARILITE (opatentowany).
4. Pokrycie
Stylowe i funkcjonalne. 4-?ciegowy stretch zawija si? wokó? kraw?dzi frontowej, dzi?ki czemu nie ma szwów. Pianka pod spodem umo?liwia
wymian? powietrza i usprawnia roz?o?enie nacisku. Spód pokryty jest zmarszczonym materia?em antypo?lizgowym i zabezpieczony przed
przesuwanie dla bezpiecze?stwa. Zoid PSV spe?nia wymagania ISO 7176-16 odno?nie standardów ?atwopalno?ci. Mo?na pra? w pralce.

Techonologia VARILITE PSV
Techonologia VARILITE PSV sprawia, ?e dopasowanie poduszki jest procesem automatycznym – nie manualnym.
PSV pracuje w oparciu o wewn?trzne ci?nienie poduszki. Przy wypuszczaniu powietrza ci?nienie wewn?trzne spada a u?ytkownik
„zag??bia si?” w poduszk?, ci?nienie za? jest efektywnie rozprowadzane po ??danych jej obszarach.
PSV ma trzy wst?pnie ustawione pozycje, zapewniaj?ce najlepsze dopasowanie dla wi?kszo?ci u?ytkowników. Terapeuta okre?la
optymalne ustawienie PSV dla konkretnej osoby. (Mo?e on równie? ustawi? dodatkow? pozycj?, je?li u?ytkownik nie mie?ci si? w
predefiniowanym zakresie ustawie?).
Siadaj?c na w pe?ni napompowanej poduszce Evolution, u?ytkownik po prostu zwalnia zawór, a kiedy roz?o?enie ci?nienia osi?gnie
poziom optymalny, wyp?yw powietrza jest automatycznie odcinany. U?ytkownik zamyka wtedy PSV. Dopasowanie jest proste i trwa?e.
?atwo?? u?ytkowania podnosi wygod? u?ytkownika. Terapeuta mo?e poleci? poduszk? Evolution, wiedz?c, ?e u?ytkownik lub opiekun
mog? samodzielnie dopasowa? system do indywidualnych wymaga?. Za pierwszym razem. Za ka?dym razem.
Klin zastosowany w Varilite zmniejsza k?t nacisku w kierunku wstecznym, co podnosi wydajno?? systemu rozk?adu wagi i zmniejsza
nacisk na po?ladki. Klin o wymiarach 5 cm (2 cale) ?atwo jest dopasowa? do indywidualnych wymaga? u?ytkownika.
G?bka z przep?ywem powietrza Varilite ??czy w sobie najlepsze cechy powietrza i pianki.
Powietrze zachowuje si? jak p?yn i ugina pod naciskiem. Jednak, chyba, ?e jest ograniczone, nie zapewnia ono oparcia. Pianka, z
drugiej strony, zapewnia oparcie i dopasowanie, zachowuj?c si? jak spr??yna i ?cie?niaj?c pod naciskiem. Aby zapewnia?a wydajne
oparcie, pianka musi by? wystarczaj?co sztywna, aby si? nie zapada?a. Im sztywniejsza, tym bardziej naciska na opieraj?cy si? na niej
obiekt.
Powietrze w poduszkach Varilite podtrzymuje obci??enie, podczas gdy pianka utrzymuje powietrze w odpowiednim miejscu, zapewnia
utrzymanie kszta?tu oraz zapobiega zapadaniu si? poduszki. Poniewa? powietrze podtrzymuje wi?kszo?? ci??aru, mo?liwe jest
zastosowanie pianki o niskiej g?sto?ci. Dzi?ki temu poduszka jest l?ejsza i mniej naciska na podtrzymywany obiekt.
Poduszki Varilite korzystaj? z wielorakiej sztywno?ci pianek aby zapewni? oparcie i dopasowanie ró?nych obszarów. Zawór zwalnia
powietrze, pozwalaj?c si? u?ytkownikowi zanurzy? w poduszk?, a ró?norakie pianki dopasowuj? si? do kszta?tów. Przy zanurzeniu,
ci??ar rozprowadzany jest po ca?ym obszarze poduszki, za? punkty nacisku s? redukowane. Optymalne roz?o?enie ci?nienia osi?ga si?
przy maksymalnym roz?o?eniu go po jak najwi?kszym obszarze.

Do pobrania

Instrukcja obs?ugi poduszki przeciwodle?ynowej
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Wymiary poduszki przeciwodle?ynowej Zoid
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