MYSEAT
DET MODULÆRE

SIDDESYSTEM

mySeat sædesystem // Anvendte materialer

mySeat Sæde- og rygsystem // Princippet

» ET TILPASSET SIDDESYSTEM ER NØGLEN TIL

EN GOD POSITIONERING«
mySeat
// SÆDE- OG RYGSYSTEM

OPTIMAL TRYKFORDELING
// FLEKSIBELT OG FOREBYGGENDE

••Forbinder god siddestabilitet med en høj grad af individualisering, ved hjælp af optionalt positioneringstilbehør

Flerlags-opbygningen medfører en fordelagtig kombination af de forskellige materialers egenskaber. Det gør puden til et effektivt hjælpemiddel til profylakse og
behandling af decubitus.

••MySeat sæde- og rygenhed kan hurtigt og nemt fastgøres på
hhv. sædebund og rygskal ved hjælp af velcro
••Påviselig trykaflastning forhindrer dannelse af siddesår
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••Hurtig afledning af varme og væske, takket være den åbne
poreplast og det åndbare betræk
••Sædebredde 43 og 48 cm

Memory skum i det øverste lag
tilpasser sig kropsformen. Den åbne
cellestruktur fordeler trykket jævnt over
hele sædefladen og giver dermed høj
komfort.

Anatomisk formede kiler aflaster de
særligt decubitus-udsatte siddeknuder
og halebenet.

Urethan komfortskum udmærker sig
ved stor elasticitet, behagelig siddekomfort og høj luftcirkulation.

Positioneringstilbehør kan fastgøres
med burrebånd på pudens over- og underside, alt efter de individuelle behov.

Fast og stabil skum på undersiden
øger bundens stivhed og forlænger
dermed pudens levetid.

Fleksibelt og åbencellet PU-skum
tilpasser sig til den individuelle kropsform og vægt, absorberer belastninger
og reducerer dermed belastningstrykket.

••Sædedybde 40, 43, 46 og 49 cm
••Der kan leveres inkontinensovertræk til sædepuden

Med lynlåsen kan pudens betræk tilpasses variabelt til alt positioneringstilbehør.
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mySeat sædesystem // positioneringstilbehør

mySeat rygsystem // positioneringstilbehør

» INDIVIDUEL TILPASNING MED FORSKELLIGE

MODULÆRE ELEMENTER«
// ALLE MENNESKER SIDDER
FORSKELLIGT

// OPTIMAL TILPASNING
Den åndbare overtrækspude er som standard en del af
rygpuden. Den giver ekstra siddekomfort. Overtrækspudens
læg gør det muligt at anvende den sammen med forskelligt
positioneringstilbehør.

Sæde- og rygpolstringerne kan suppleres med et bredt sortiment af positioneringstilbehør alt efter de individuelle behov.
Dermed bliver det muligt at korrigere, stabilisere og understøtte kropsholdningen.

Adduktionskile reducerer lårenes adduktion og forbedrer derved den ellers
ufordelagtige hoftesituation. Leveres i
tre tykkelser.

Lårstyr modvirker, at lårene falder udad
(abduktion). Derved forbedres siddestabiliteten, og den negative indvirkning,
som abduktion og ydre rotation har på
hofte- og knæled, reduceres.

Kroppens sideværts bevægelser
kontrolleres med thoraxpelotterne,
og kropsholdningen stabiliseres. Med
denne understøttelse bliver trykket
fordelt over en større flade.
Thorakalkilen udfylder det hulrum,
der opstår som følge af en kyfose, og
forøger ryggens belastningsflade.

Lordosepuden udligner en lordose.
Bækkenets naturlige fremadhældning
bevares.

Lumbalkilen kompenserer en bagudhældning af hoften, så det opståede
hulrum bliver udfyldt, og belastningsfladen forøget. Trykket bliver dermed
bedre fordelt.

Skråkilen understøtter bækkenstabiliteten og reducerer hældningen fremad.
Leveres i tre tykkelser.
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Bundpladen modvirker at kørestolens
sæde hænger så der skabes en plan
flade og genopretter dermed bækkenbalancen.

Hemi-udligningskilen udligner tabet
af sædemuskel-tonus ved en halvsidig
lammelse og øger dermed belastningsfladen. Leveres i tre tykkelser.

Positioneringstilbehøret
kan fastgøres på forskellige
sædesystemer helt uafhængigt af basispuden.
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mySeat sædesystem // Oversigt

mySeat rygsystem // Oversigt

// mySeat komfortsæde

// mySeat komfortryg

VARE NR.

KODE

BETEGNELSE (SB = SÆDEBREDDE, SD = SÆDEDYBDE)

90350

43/2007/788

Sædepude, sort betræk SB 43/SD43 åndbar *

90350-1

43/2007/619

Sædepude, sort betræk, SB 43/SD 46 åndbar *

90350-2

43/2007/792

Sædepude, sort betræk, SB 43/SD 49 åndbar *

90350-3

48/2007/615

Sædepude, sort betræk, SB 48/SD 40 åndbar *

90350-4

48/2007/788

Sædepude, sort betræk, SB 48/SD 43 åndbar *

90350-5

48/2007/619

Sædepude, sort betræk, SB 48/SD 46 åndbar *

90350-6

48/2007/792

Sædepude, sort betræk, SB 48/SD 49 åndbar *

90351

43/2008

Inkontinensbetræk til pude, SB 43

90351-1

48/2008

Inkontinensbetræk til pude, SB 48

BESTILLINGS- KODE
NR.

BETEGNELSE

9030090301

43/2019/2020

Komfortryg inkl. overtrækspude, sort betræk, SB 43

90302
90303

48/2019/2020

Komfortryg inkl. overtrækspude, sort betræk, SB 48

// mySeat komfortryg – positioneringstilbehør
BESTILLINGS- KODE
NR.

BETEGNELSE

90320

2021

Thoraxpelotter, store, stk.

90320-small

2032

Thoraxpelotter, små, stk.

90321

2022

Lordosepude, lille, tykkelse 2,5 cm

90322

2023

Lordosepude, mellem, tykkelse 3,75 cm

90323

2024

Lordosepude, stor, tykkelse 5 cm

90324

43/2025

Thorakalkile, SB 43, lille, tykkelse 2,5 cm

90326

43/2026

Thorakalkile, SB 43, mellem, tykkelse 3,75 cm

Nyhed

* inklusive inkontinensovertræk til hynder

// mySeat komfortsæde – positioneringstilbehør
BESTILLINGS- KODE
NR.

90355
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2009

BETEGNELSE

Bundplade

90352

43/2010

Skråkile, SB 43, lille, tykkelse 2,5 cm

90328

43/2027

Thorakalkile, SB 43, stor, tykkelse 5 cm

90352-4

48/2010

Skråkile, SB 48, lille, tykkelse 2,5 cm

90325

48/2025

Thorakalkile, SB 48, lille, tykkelse 2,5 cm

90352-1

43/2011

Skråkile, SB 43, mellem, tykkelse 3,75 cm

90327

48/2026

Thorakalkile, SB 48, mellem, tykkelse 3,75 cm

90352-5

48/2011

Skråkile, SB 48, mellem, tykkelse 3,75 cm

90329

48/2027

Thorakalkile, SB 48, stor, tykkelse 5 cm

90352-2

43/2012

Skråkile, SB 43, stor, tykkelse 5 cm

90330

43/2028

Lumbalkile, SB 43, lille, tykkelse 2,5 cm

90352-6

48/2012

Skråkile, SB 48, stor, tykkelse 5 cm

90332

43/2029

Lumbalkile, SB 43, mellem, tykkelse 3,75 cm

90353

2013

Hemi-udligningskile, lille, tykkelse 2,5 cm

90334

43/2030

Lumbalkile, SB 43, stor, tykkelse 5 cm

90353-1

2014

Hemi-udligningskile, mellem, tykkelse 3,75 cm

90331

48/2028

Lumbalkile, SB 48, lille, tykkelse 2,5 cm

90353-2

2015

Hemi-udligningskile, stor, tykkelse 5 cm

90333

48/2029

Lumbalkile, SB 48, mellem, tykkelse 3,75 cm

90354

2016

Adduktionskile, lille, tykkelse 2,5 cm

90335

48/2030

Lumbalkile, SB 48, stor, tykkelse 5 cm

90354-1

2017

Adduktionskile, mellem, tykkelse 3,75 cm

90354-2

2018

Adduktionskile, stor, tykkelse 5 cm

90356

964

Lårstyr, par
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