PRODUKTARK

Super Silla rullstolspolstring
- Moduluppbyggd komfortpolstring
Super Silla används i rullstolar på omsorgscenter, sjukhus och i hemmen av
rullstolsanvändare som har bruk för ökad komfort och trygghet i sittandet
utan att nödvändigtvis behöva korrigeras i positionen.

• Höjer komforten i en standard
rullstol

• Lätt att montera utan att
använda verktyg

• Kan användas i de flesta
rullstolar

• De olika delarna kan
användas tillsammans eller
var för sig

Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer följer FN:s konventioner om
barn-och tvångsarbete och ILO 029, C132 samt C182.

Super Silla – en enkel och komfortabel lösning
Super Silla rullstolspolstring är användbar till
många personer. En enkel och smidig lösning som
är särskilt lämplig för personer med:
•
•
•
•

kotkompressioner
demens
motorisk orolighet
smärta

Super Silla ger personen ett bättre stöd och en
högre komfort här och nu. Super Silla kan med
fördel användas under en period när man behöver
extra komfort eller under tiden man arbetar med
en avancerad sittanpassning. Super Silla kan
användas i de flesta rullstolar.
Super Silla rullstolspolstring kan användas för att
öka användarens sittkomfort och för
tryckavlastning. Sits/rygg/bensystemet är
uppbyggt i tvärgående kammare som alla är fyllda
med en blandning av skum och polystyrenkulor.
Denna blandning anpassar sig efter användarens
kroppsform.

Rengöring och underhåll
Ta bort ytlig smuts från dynan före rengöringen.
Torka av kuddarna med en fuktig trasa uppblött i
vatten och ett milt rengöringsmedel. Torka
grundligt av kuddarna med en torr trasa.
Kuddarna måste vara helt torra innan de tas i bruk
igen eller innan de läggs i förvaring.
Desinfektion och tvätt
Vid ytdesinfektion av kuddarna används vanligt
förekommande desinfektionsmedel innehållande
tensider, t ex ytdesinfektion eller Virkon.
Rekond
Var uppmärksam på att Super Silla ska
desinficeras noggrant om den ska användas av en
annan användare.

Super Silla är också mycket flexibel då de olika
delarna kan användas tillsammans, men också var
för sig. Alla delar sitter ihop med blixtlås. På så
sätt kan man på ett enkelt sätt välja till eller ifrån
den eller de delar man önskar använda.
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Specifikationer – Super Silla rullstolspolstring
Max användarvikt

120 kg

Totalvikt

3

Material

Skum och
polystyrenkulor

Användbar direkt i rullstol

Ja

Användbar direkt i inställbar rullstol

Ja

Brandsäkra överdrag

Ja

Inkontinensöverdrag

Ja

Allergivänliga överdrag

Ja

Tvätt och desinficerbart
överdrag

Ja

Trycksårsförebyggande

Ja

ISO-klassifikation

18 10 06 - 05

Förväntad livslängd

2–5 år

UDI DI

Kommer snart

Bruksanvisning och produktark finns på hemsidan och kan förstoras upp i skriftstorlek.

Modell

Längd
cm

Bredd
cm

Höjd cm

Artikelnummer

Super Silla komplett set

-

-

-

0400-040-045

40–45

40–50

0400-040-050

20

0400-042-020

40–45

7

0400-999-010

4. Benkudde

46

70

0400-999-020

5. Sidokudde

46

40

0400-999-030

1. Ryggkudde
2. Höft/ländryggskudde

42

3. Sittkudde

45

Kontakta Cobi Rehab på info@cobirehab.se eller på 08-702 97 74 om du önskar mer
information, produktvisning eller gratis utprovning av en eller flera hjälpmedel.
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