No
Limits
Amovida Kørestolspude

Filosofi

Funktioner

Amovida kørestolspuder går ud over form og funktion, for at give brugeren en
ekseptionel grad af stil og komfort, samt ubegrænset ydeevne og funktionalitet.
Med den medicinske funktionalitet som første prioritet, kombinerer vi innovation med et
fremragende design, for at tilbyde den ultimative kvalitet inden for trykaflastende puder. Baseret
på vores viden som en af verdens mest innovative virksomheder inden for silikone teknologien,
udviklede vi den nye Amovida Light Fluid (A.L.F), et let flydende materiale der giver en overlegen trykdistribution.

Trykfordeling:

Ventilation:

Perfekt trykfordeling er af yderste
vigtighed. Med den nye A.L.F, har
Amovida udviklet en letvægt gel som
yder en optimeret fordeling af vægt og
tryk. Skumbasen og A.L.F. puderne er
tilsammen den perfekte materiale kombination til at opnå den højeste grad af
siddestabilitet.

Overfladen på pudens betræk består af 7 mm. tykt 3D
air mesh som garanterer en høj grad af luftcirkulation
således at temperatur og fugt bedre kan reguleres. Air
mesh materialet i sig selv hjælper desuden også med
til at distribuere trykket bedre.

Stødabsorbering:
Skumbasen på Amovida puden
absorberer stød og vibrationer fra
underlaget og kørestolen således at
brugerens ryg og rygsøjlen beskyttes
og aflastes mest muligt.

Nem at bruge:
Amovida køresolspuder er simple at
bruge. Der er ikke behov for specielle
justeringer eller tilpasninger og puden
kan derfor tages i brug med det samme. Med håndtaget placeret i fronten af
pudens betræk er puden nem at håndtere og tage med på farten. Betrækket
kan maskinvaskes ved op til 60°.

Temperatur regulering:
Motion Comfort+ har en temperatur kontrollerende silicone indbygget. Det såkaldte
Phase Change Material (PCM) som er en
del af Motion Comfort+ blev oprindeligt
udviklet til NASA for at beskytte astronauterne imod temperaturudsvingene i rummet. PCM regulerer temperaturen til et
defineret komfortniveau. Det lagrer energi
når temperaturen stiger (cooling effect) og
frigiver den kun igen når temperaturen falder (warming effect) hvilket resulterer i et
optimalt og pålideligt klima for huden.

Reduktion af Shear:

Amovida puder er testet af:

Shear
kræfterne
reduceres
ved
ischium vha. Det indbyggede flydende
gelmateriale A.L.F.

Berlin CERT, Prüf- und Zertifizierstelle für Medizinprodukte GmbH
an der Technischen Universität Berlin
Central Coast Testing, Ben Lomond, California, USA

Optimal trykfordeling og en naturlig hudfugtighed er de vigtigste eksterne faktorer for at modvirke decubitus.
Amovida kørestolspuder er unikke i deres sortiment og funktioner og opfylder alle vigtige elementer for både
komfort og trykfordeling.

Technische Universität München, Lehrstuhl für Ergonomie
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, Spain
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Motion
Optimal trykfordeling
for at modvirke tryksår er den primære
funktion i vores nye
antidecubitus
pude.
Trykmålinger foretaget
med en passivt siddende “dummy” med
en vægt på 80 kg. viste
at Amovida puden (A)
reducerede trykket på
og omkring ischial tuberosity markant sammenlignet med en 6
cm. høj standardpudei
skum (B).

Motion Synergy
Motion Anatomic
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Amovida puder

Amovida pude

Mulige str.
Bredde x dybde
Alle størrelser
6,5 cm. høj

Vægt størrelse
XS i g.
Farve
Produktkode
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Motion Comfort+

Motion

Motion Synergy

Motion Anatomic

Mulige størrelser
Bredde x dybde i cm.

Mulige størrelser
Bredde x dybde i cm.

XS: 37 x 40 cm
S: 40 x 40 cm

Passer i kørestol str.:
Bredde
i cm.

Dybde
i cm.

XS: 37 x 40 cm

34...36

37…39

S: 40 x 40 cm

37…39

37…39

SL: 40 x 45 cm

SL: 40 x 45 cm

37…39

42...44

M: 42 x 41 cm

M: 42 x 41 cm

39...41

38...40

L: 45 x 45 cm

L: 45 x 45 cm

42…44

42…44

LL: 45 x 50 cm

LL: 45 x 50 cm

42...45

47...50

XLS: 50 x 45 cm

XLS: 50 x 45 cm

47…49

42…44

XL: 50 x 50 cm

XL: 50 x 50 cm

47…49

47…49

1730 g

1470 g

900 g

Antracit/grå/grøn
AV500

AV400

700 g
Antracit/grå

AV300

AV200

Motion Comfort+ (AV500)

Motion Synergy

Motion (AV400)

Motion Anatomic (AV200)

(AV300)
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Reservedele/tilbehør
Amovida Betræk

Amovida inkontinensbetræk

Betrækket til Amovida består af 3/7 mm. tykt 3D åndbart stof der
garanterer en høj grad af luftcirkulation som hjælper til at regulere
temperaturen og fugtigheden. Betrækket i sig selv hjælper desuden
også med til at distribuere trykket bedre.

Betrækket beskytter puden imod fugt/væsker. Væskegennemtrængningsmåling på betrækket viser 2000 mm. og er opnået vha. en
speciel PU-coatning og forstærkede sømme samt overfaldskant på
lynlås.

1

Betræk til Motion Comfort+ og Motion
Produktkode: AV003

2

Betræk til Motion Synergy og Motion Anatomic
Produktkode: AV012

1

Produktkode: AV007

2

Amovida skumbase

Amovida Adjuster Kit

Skumbasen giver en perfekt stabilitet og god stødopsorbering.

1

1

Skumbase til Motion Comfort+ og Motion
Produktkode: AV001

Amovida Adjuster Kit kan bruges til at opnå større volumen
i fluiden eller til at opnå større stabilitet. Adjuster kittet indeholder 4 enheder der kan placeres som ønsket og anbefales
til brugere med bækkenskævheder. Kittet omdanner nemt
AV400 eller AV500 til individuelt tilpassede puder.

2

Skumbase til Motion Synergy og Motion Anatomic
Produktkode: AV011

Produktkode: AV006

2

Amovida Indlæg

Amovida Power (handsker)

Amovida har udviklet en række forskellige
indlæg der anvendes for at optimere trykfordelingen og for at gøre det muligt at korigere for
mindre skævheder i brugerens siddestilling.

Amovida Power handsker til kørestolsbrugere er fremstillet
af fleksibelt og stærkt læder og er nemme at tage af og på.
Egenskaber som åndbart betræk, neoprenforstærkning på
knoerne og et attraktivt design i sort/grøn er kendetegnene
ved disse lækre handsker.

1

Motion Comfort+: Amovida Light Fluid
(A.L.F.) og Comfort+
Produktkode: AV005

2

Motion: Amovida Light Fluid (ALF)
Produktkode: AV004

3

Motion Synergy: Amovida Light Fluid (ALF)
Produktkode: AV013

4

Motion Anatomic: Viskoelastisk skum
Produktkode: AV014
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1

2

Produktkode: AV008
Fås i størrelserne: S, M, L, XL
3

4
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Kontakt
MEYRA Danmark ApS
Støberivej 1
3660 Stenløse
Tlf.: 47 10 77 55
Fax. 47 10 77 53
salg@meyra.dk
www.meyra.dk
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