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Optimeret for trykaflastning, stabilitet og komfort

Produktegenskaber:
n Tykt, blødt konturformet skum i det øverste lag støtter under trochanter   

 og lår. Giver ekstra beskyttelse af sædeknuderne i situationer, hvor der   

 er større tryk på forkanten af sædebrønden

n JAY Balance fåes med JAY Fluid, Cryo Fluid eller med luftindlæg 

n Sædebrøndens udformning med lukket bagkant forhindrer Fluid-  

 indlægget i at flytte sig

n Pudens underside har skråtskårede kanter, således at den passer i alle   

 kørestole, med både hængekøje- og plansæde

n Skumbasen er beskyttet af et inderbetræk. Yderbetrækket   

 er som standard vores mikroklimatiske, luftcirkulerende betræk.   

 Inkontinensbetræk eller strækbart betræk kan tilkøbes

Klinisk anvendelse:
n	Risikogruppe: Brugere med høj risiko for tryksår og shear

n	 Passer til brugere som har behov for omslutning og nedsynkning af 

 bækken og sædeknuder 

n Anvendes med fordel til brugere som er ude af stand til at forflytte sig 

 og udføre selvstændig vægtoverføring
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PLA A B C

Pudens vægt 40x46cm 2,4 kg fluidindlæg 
3.0 kg Cryo Fluidinlæg
1,9 kg luftindlæg

Maks. brugervægt 150 kg (bredde 34-50cm) 
225 kg (bredde 56-60cm)

Garanti 2 år
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Luftcirkulationsbetræk*

Inkontinensbetræk

Strækbart betræk 

Højde (i cm)

8,5
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 - *Standardbetræk
 - Leveringstiden kan variere afhængig af pudens størrelse. Kontakt venligst kundeservice for at høre mere om 

leveringstiden på et specifikt produkt
 - Puderne kan bestilles på specialmål. Kontakt kundeservice for at høre mere

Størrelser

Den grønne markering indikerer i hvilke størrelser puden findes samt muligheder for betræktyper

JAY Balance
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Den perfekte balance mellem 
trykaflastning og stabilitet

Bemærk: Balance med Cryo Fluid fås kun fra 400 
mm i bredde. Se ordreformular for ændringer 
eller specialstørrelser.
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Positioneringskiler med som standard 
Med positioneringskiler - der kommer med som standard - kan bækken og 
lår positioneres optimalt for bedste siddestilling. 

JAY Fluid™ eller luftindlæg
JAY Balance kan bestilles med Cryo Fluid, JAY Fluid- eller luftindlæg, som tilpasser sig brugeren 
og sikrer trykaflastning under fremtrædende knoglefremspring. Indlæggene kan bruges til at 
korrigere eller støtte op om fejlstilling af bækkenet. 
Derudover køler Cryo Fluid aktivt brugerens
siddende hudoverflade i op til 8 timer.

Innovativt dobbelt betræksystem
Inderbetrækket er 2-vejs strækbart i materialet Dartex. Det er vandafvisende og nemt 
at rengøre. Den vandtætte lynlås sikrer, at skumbasen forbliver tør.

Det luftcirkulerende yderbetræk (Mikroklimatisk) afleder fugt og varme for optimeret 
beskyttelse af huden. Der findes også inkontinensbetræk samt et strækbart betræk, 
som tillader større nedsynkning af bækkenet for mere trykaflastning. De kan alle 
komme i vaskemaskinen ved 60 grader. Begge betræk kan tilkøbes.
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JAY Balance
Den perfekte balance mellem trykaflastning og stabilitet
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Sædebrønden har fået et nyt og forbedret design
Størrelsen på sædebrønden passer til bækkenets antropometriske mål, uafhængig af pudens 
bredde. Sædebrønden er tilpasset bækkenet og vil derfor passe optimalt til brugeren ved valg af 
korrekt pudebredde.

Klinisk design 
Sædebrøndens udformning sikrer optimal trykfordeling og lateral stabilitet. Sædeknuderne får 
optimal aflastning, når de synker ned i Fluid- eller luftindlægget, og trykket fordeles til trochanter 
og lårben via sædebrøndens PLA (Pelvic Loading Area) design til pudens stabile base.

Kliniske fordele:
n	Sikrer at brugeren har tilstrækkelig trykaflastende materiale under sædeknuderne

n	Det bløde skum bag i sædebrønden holder fluidindlægget på plads rundt om bækkenet

n	Giver god lateral stabilitet, som reducerer risikoen for fejlstilling og tryksår

n	Fluidstørrelsen er tilpasset pudens størrelse

    A

    B

    C

35 cm

30 cm

26 cm

Blødt skumlag
Det bløde skum foran i sædebrønden kombinerer stabilitet med ekstrem 
komfort.

n	Den bløde skumoverdel giver komfortabel støtte til trochanter og lårben

n  Det tykke, bløde skum i sædebrøndens forkant giver ekstra beskyttelse af 

 sædeknuderne og en komfortabel siddestilling

 

TR
YK

AF
LA

ST
EN

DEJAY Balance
Klinisk design og fordele
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JAY Fluid™ indlæg
Fluidindlægget er rekonstrueret med udgangspunkt i ny klinisk og praktisk videnskab.

Indlægget;
n	er lettere

n	har forbedret trykfordeling

n	giver øget stabilitet

n	er letanvendelig, dvs. kræver minimal vedligeholdelse

Fluidindlægget er dynamisk og selvjusterende. Det former sig automatisk rundt om brugerens 
bækkenparti og bevæger sig med brugeren.

Luftindlæg - 2 kamre (Air Dual)
n	LuftindIægget giver mulighed for tilpasning af korrekt luftmængde i hvert kammer separat, f.eks. for  

 at korrigere eller kompensere for et skævt bækken

n	Indlægget kan tilpasses varierende behov  

n JAY Balance basen giver fortsat støtte til trochanter, hvilket bidrager til en stabil siddende stilling

Tilpasning af luftmængden
Luftmængden justeres ved brug af håndpumpen. Du får let adgang til slangerne ved hjælp af 
ventilerne på pudens front.

Bemærk
Håndpumpe og reparationsudstyr leveres med puden. 
Luftmængden bør kontrolleres dagligt. Se instruktioner i brugsanvisningen.
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JAY Balance
Optimal trykfordeling med forskellige indlæg og kamre
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Opdeling i 3 kamre
Kamrene sikrer optimal trykaflastning ved, at fluiden automatisk tilpasser sig brugerens form og position. 
Fluidindlæggets øgede overflade reducerer overfladespændingen og dermed reduceres risikoen for friktion .

Standard fluidindlægget kan ved behov overfyldes, underfyldes eller fyldes asymmetrisk fra fabrikken (OBS 
denne service er dog en specialbestilling og dermed et tilkøb. Kontakt kundeservice for pris og levering).




