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Herforuden findes der flere typer faste rygge, som kan afløse 
den normale rygpolstring. 
 
Jay 2 ryggen 
Er skabt til klienter, der ønsker en stabilisering af bækkenet 
bagtil. 
Herudover tillader den forskellig graders bagudlæning af den 
øvre del af ryggen. 
 
Jay Care ryggen  
Er til de brugere, som har en kyfotisk/sammenfaldende ryg. 
 
Jay Modul ryggen  
Er til brugere med ryg deformiteter/brugere, der har brug for 
megen støtte. 
 
GARANTI 
Samtlige produkter har 2 års garanti. (Combi puden har dog 5 
år og Basic puden 1 år) (Ingen garanti på betræk.) 
 
SPØRGSMÅL 
G2 A/S står gerne til rådighed med besvarelse af eventuelle 
spørgsmål og oplysninger om nye produkter. Tlf. 86 28 60 88.                                                                                        
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KORREKT TRYKAFLASTNING MED JAY PUDER, DER 
INDEHOLDER JAY FLUID     

 
 
Trykaflastning er nøglen til at forebygge tryksår 
Hos mennesker der sidder ned, er trykket størst på 
sædeknoglerne (og på halebenet, hvis personen sidder og 
synker sammen). Derfor er det også disse steder, hvor risikoen 
for at udvikle tryksår, er størst. Jay puderne består alle af en 
faconformet skumbase, der er udhulet bagtil, hvor 
sædeknoglerne synker ned. Dette bevirker, at trykket fordeles 
over hele den siddende flade. 
Ovenpå skumbasen ligger der svarende til sædepartiet Jay 
Fluid, som er en tyktflydende masse, der er designet til at 
udligne trykket mest muligt. 
        
  
JAY 2 PUDEN 
Jay 2 puden er den optimale trykaflastende og stabiliserende 
pude. 
Den lange fordybning bagtil og det 3-delte Fluid indlæg sikrer, 
at der er Fluid under begge sædeknogler og halebenet. 
 
Puden skal placeres korrekt i stolen, så langt bagud som 
muligt og således, at brugeren sidder midt på Fluid indlægget. 
Kørestolens fodstøtter indstilles, så brugerens ben hviler 
behageligt på pudens forkant. Herved mindskes trykket på 
sædeknoglerne.      
Nu bør der være mindst 1 cm Jay Fluid under sædeknoglerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Såfremt der er mindre end dette, taler man om, at brugeren 
sidder igennem. Herved rammer sædeknoglerne den faste 
skumbase og puden giver ikke tilstrækkelig aflastning. 
 



 
Således vurderer man om brugeren sidder igennem 
Lad brugeren sidde på puden uden betræk i 2 minutter. 
Løft/flyt brugeren af puden uden, at Fluid indlægget ændrer 
form. Find det laveste sted på puden. Placer en finger her og 
pres den ned mod skumbasen. Hvis der er mere end 1 cm Jay 
Fluid, kan puden umiddelbart benyttes. 
Hvis der er mindre end 1 cm Jay Fluid, bør puden forsynes 
med et Jay Fluid supplement indlæg. Indlægget placeres 
forrest i fordybningen i skumbasen.  
 
Indlægget kan lægges i den ene eller begge sider alt efter 
behov og mål.    
 
JAY X-TREME 
Jay X-treme er afløseren for Jay Active puden. Jay X-treme 
puden er  lettere i vægt, Fluid indlægget er 3-delt og den har et 
special designet betræk, som lettere transporterer sved bort og 
nedsætter friktionen mellem beklædning og betræk. 
 
Puden skal placeres korrekt i stolen, så langt bagud som 
muligt og således, at brugeren sidder midt på Fluid indlægget. 
Kørestolens fodstøtter indstilles, så brugerens ben hviler 
behageligt på pudens forkant. Herved mindskes trykket på 
sædeknoglerne. 
 
Da Jay X-treme puden består af en meget blød skumbase vil 
der være minimal risiko for, at brugeren sidder igennem.  
 
JAY DUO 
Jay Duo puden er designet for at mindske sædeafstanden til 
gulvet og er til de brugere, der formår at gå stolen frem med ét 
eller to ben. 
Den har ligeledes indbygget Jay Fluid, men dog ikke nok til at 
være tryksårsforebyggende. Det er beregnet til at nedsætte 
friktionen, der uvilkårligt kommer på sædeknoglerne, når 
brugeren går stolen frem. Jay Duo puden består af en facon 
formet aluminiumsskal, der påmonteres på kørestolsrammen. 

Ovenpå denne ligger en blød skumbase der har facon efter 
skallen. Bagtil, svarende til sædeknoglerne, ligger et lille 3-delt 
Fluid indlæg. 
 
BRUG KUN ORIGINALE JAY BETRÆK 
De originale betræk til Jay puderne er udformet, så brugeren 
kan synke ned i Fluid indlæggene og flytte sig på puden uden 
risiko for tryk eller træk i huden. 
Et uoriginalt betræk vil forringe pudens trykaflastende 
egenskab. 
 
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 
Rengøring og vedligeholdelse er vigtig for at sikre puden lang 
levetid og korrekt funktion. 
Alle betrækkene er forsynet med en vaskeanvisning på selve 
betrækket. 
Jay Fluid indlæggene, Jay Fluid supplementerne og baserne 
kan tørres af med en fugtig klud. (Benyt varmt vand og 
almindelig sæbe). 
Fluid indlæggene forbliver bløde både i brug og under 
forskellige temperaturer. 
Derudover kræver puderne ingen vedligeholdelse. 
 
ØVRIGE PRODUKTER 
Jay producerer også puder uden Fluid indlæg.  
Det er Jay Combi og Basic puden. Disse puder er skumpuder, 
hvis primære formål er komfort og stabilitet. 
 


