PRODUKTARK

Super Silla kørestolspolstring
- Modulopbygget komfortpolstring
Super Silla anvendes til kørestolsbrugere, der har brug for øget komfort og
tryghed i den siddende stilling uden nødvendigvis at have behov for
korrigering i stillingen.
Til indendørs brug på plejecentre, institutioner og i hjemmeplejen.

• Anvendelig til mange
brugergrupper
• Modulopbygget polstring

• Trykaflastende og støttende
• Nem at rengøre
• Alle pudedele kan udskiftes

• Passer til de fleste kørestole

Scan eller klik på koden og find
produktet på HMI-basen.

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner
om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Super Silla – en enkel og komfortabel løsning
Super Silla kørestolspolstring er anvendelig til
mange brugergrupper. En enkel og let løsning,
som er yderst brugbar til brugere med:
•
•
•
•

sammenfald i ryggen
demens
motorisk uro
mange smerter

Super Silla giver en bedre støtte og komfort her
og nu og kan evt. bruges i en periode, hvor der
arbejdes på at finde en ny kørestol til bruger.
Super Silla kan påsættes i de fleste kørestole.
Super Silla kørestolspolstring anvendes til at øge
brugerens siddekomfort og til trykaflastning.
Opbygning
Sæde-, ryg- og benpuder er opbygget af
tværgående kamre, fyldt med en blanding af skum
og polystyrenkugler. Indholdet i hvert enkelt
kammer tilpasser sig brugerens kropsform.

Rengøring og vedligeholdelse
Fjern snavs og spild fra komfortpolstringen før
rengøringen starter. Tør puderne af med en ren
klud vredet op i vand med et mildt
rengøringsmiddel. Tør puderne grundigt af med
en ren, tør klud. Puderne skal være helt tørre, før
de tages i brug igen eller lægges væk.
Desinfektion og vask
Til overfladedesinfektion af puderne kan der
anvendes engangsklude med ethanol (fx Wet
Wipe 70 %) eller et klorprodukt 1000-1200 ppm
(fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).
Genanvendelse
Vær opmærksom på, at Super Silla skal
desinficeres grundigt, hvis det skal bruges af en
anden bruger. Det sker for at undgå krydskontamination.

Super Silla er også meget fleksibel, da pudedelene
kan anvendes sammen eller hver for sig. Da alle
pudedele er sat sammen med lynlås, kan man let
og simpelt tilvælge eller fravælge den pudedel,
der ikke skal bruges.
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Specifikationer – Super Silla kørestolspolstring
Brugervægt

120 kg

Totalvægt

3 kg

Pudemateriale

Skum og
polystyrenkugler

Anvendelig direkte på kørestol

Ja

Anvendelig direkte på indstillelig kørestol

Ja

Brandhæmmende betræk

Ja

Inkontinensbetræk

Ja

Allervenligt betræk

Ja

Vask og desinficerbart
betræk

Ja

Tryksårsforebyggende

Ja

ISO-klassifikation

18 10 06 - 05

Forventet levetid

2-5 år

UDI DI

5740000106580
Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor
skriftstørrelse.

Model

Længde
cm

Bredde
cm

Højde cm

Varenummer

Super Sila komplet sæt

-

-

-

0400-040-045

1. Rygpude

50

45

7

0400-040-050

2. Hofte/lændepude

42

20

7

0400-042-020

3. Sædepude

45

45

7

0400-999-010

4. Benpude

75

45

5

0400-999-020

5. Sidepude

45

40

5

0400-999-030

Kontakt Cobi Rehab på cobi@cobi.dk eller på 7025 2522,
hvis du ønsker information, undervisning, produktfremvisning eller
gratis afprøvning af ét eller flere hjælpemidler.
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