Bima ergoformpude - barn
Stabil, komfortabel og trykaflastende kørestolspude. Udviklet til børn og juniorer men også
til små lette voksne. Puden giver god trykaflastning og er tilpasset til børn og unge som er
afhængige af kørestol og jævnlige forflyttninger men som kan variere den siddende stilling.
Uafhængig af kropsform tilpasser puden sig efter brugeren og aflaster sædeknoglerne og
halebenet. Bima ergoformpude barn er forebyggende mod sår. Den kan tilmed anvendes
når der findes risiko for tryksår.

 Komfortabel og formstabil
 Viskoskum CONFOR® foam
 Antiskrid materiale
 Anatomisk formet med bendeler
 Størrer densitet under lårene
 Afrundet bagkant
 Udtag til rygrør
 Buet eller plan bund
 Tilpasningsmuligheder

Konstruktion

Alternative betræk

Indlægget af viskoelastiskt skum på siddefladen
gør, at puden tilpasser sig til hver enkelt individ
samtidig med at støtten under lårene giver
stabilitet. Viskoelastiskt skum af den bedste
kvalitet, CONFOR® foam, høj stabilitet, god
luftcirkulation samt en meget god trykfordeling
– det er BIMA.

Foruden betrækket i luftig lamineret velour findes
der også stretch betræk med indbygget
inkontinensbeskyttelse. Dette betræk er også
forsynet med to velcrobånd. For at bestille Bima
ergoformpude barn med dette betræk angiv da ST
efter varenummeret (se varenumre nederst).

Betræk
Puden har som standard et heldækkende betræk
i lamineret sort velour. Betrækkets fibre er
monteret modsat sidderetningen. Dette
forhindrer fremadskridning og gør samtidig
sidevers forflytninger og forflytninger bagud
nemmere. Betrækket er forsynet med
tværgående velcrobånd hun/han på undersiden.

Ekstra betræk
For at bestillet ekstra betræk angiv da
varenummeret efterfuldt af –B.

Tilpasninger
Specialtilpasninger og konstruktioner af puden
kan udføres efter opgave. Angiv venligts hvad du
ønsker og vi vil forsøge at konstruere puden efter
dine ønsker/behov. Valgfrie mål kan kombineres
med bendeler, abduktionskile, knæstøtte og
sidestøtte mm. Selv udskæring for uens
benlængde, forskellige vinkler og højder kan
udføres. Vi har kompetent personale til at udføre
sygning af betræk til avancerede tilpasninger.
Forventet leveringstid for en specialtilpasset pude
er ca. 15 arbejdsdage.

Inkontinensbetræk
Inkontinens-/beskyttelsesovertræk findes som tilbehør. For at gøre det nemmere ved vask er
beskyttelsesovertrækket udformet som en hætte med der nemt kan tages af og på. For at bestille
inkontinensbetræk angiv da –BIK efter varenummeret f.eks. BIMA1000-BIK.

BIMA ergoformpude barn med buet bund. Varenummer, mål og max brugervægt
(cm)

Dyb
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Bred

20/23

25/28

27/30

25

BIMA1000

BIMA1001

BIMA1003 BIMA1007

CF40

5,5

20

BIMA1002

BIMA1004 BIMA1008

BIMA1012 BIMA1017

CF40

5,5

25

30

BIMA1005 BIMA1009

BIMA1013 BIMA1018

CF42

5,5

30

33

BIMA1006 BIMA1010

BIMA1014 BIMA1019

BIMA1022

CF42

5,5

35

35

BIMA1011

BIMA1015 BIMA1020

BIMA1023

CF42

5,5

40

BIMA1016 BIMA1021

BIMA1024

CF42

5,5

45

27

30/33

40

33/36

35/38

40/43

CONFOR® foam

Højde
(cm)

Max
vægt (kg)

BIMA ergoformpude barn med plan bund. Varenummer, mål og max brugervægt
(cm)

Dyb

Sd/ Sdtot hvor Sd = Sædedybde til rygrør og Sdtot = Sædedybde på midten
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Fakta
Klassificering: Trykaflastende ISO-kode 043303

Øvrige mål
Øvrige mål fremstilles efter opgave.

Brandnorm: Upfylder ISO 7176-16

Brugervægt

Garanti: 2 år

Vi kan tilpasse materialerne i puden
så den kan klare en højere vægt efter
ønske.

CE-mærket jf. (LVFS) MD 93/42/EEG
Mærkning desuden efter det svenske
Hjälpmedelsinstitutets foreskrifter
Pudens vægt: BIMA ergoformpude barn 30x30x5,5cm
buet ca. 0,4 kg
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Materiale i basen: Formstøbt polyuretan, CONFOR® foam
Materiale i betrækket: Sort lamineret velour, alternativt
inkontinens betræk eller stretch, antiglid

BIMA PLASTTEKNIK AB
Trålvägen 5
432 74 TRÄSLÖVSLÄGE
Telefon 0340-41950, Fax 0340-41790
info@bimaplastteknik.se, www.bimaplastteknik.se

Rengøring:
Pudebasen rengøres ved aftørring med overfladedesinfektion alt. med vand og sæbeopløsning (40ºC) som
forbehandles med et bakteriehæmmende midel
Betrækket vaskes i maskine v/60ºC, med indersiden udad
og lukket lynlås. Derefter centrifugering og
tørretumbling.

Forhandler i Danmark:
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