
NYHED – Cushionsation.
Bedre for brugeren og økonomien
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Fordi siddekomforten er så vigtig, har vi udviklet en ny generation 
af siddepuder, som kombinerer komfort med kliniske fordele, og 
som foreløbig består af 3 modeller i materialer,  
som kun fås fra Ottobock.

Endelig fås stabile siddepuder, som bevarer formen, og er lavet af 
materialer, der forhindrer hudirritation og forskydningskraft, så 
risikoen for trykpunkter og sår mindskes. Endelig fås siddepuder, 
man ikke skal bruge lang tid på at justere, og som er i et prisleje,  
hvor alle kan være med.

Sensationelle siddepuder til gavn for brugerne, men også  
for økonomien.

Fordelagtigt forhold mellem pris 
og performance 

•	3 nye modeller
•	Arbejdstidsbesparende for terapeuten
•	Ultralet
•	Åndbar
•	Anatomisk formet
•	God trykfordeling og siddestilling 
•	Vandafvisende betræk, der kan 

modstå inkontinens

Tid til det vigtige
praktisk for terapeuten
Vi er ofte overraskede over, hvor meget tid terapeuter bruger  
på basale aktiviteter som f.eks. at anbringe siddepuden korrekt  
i kørestolen eller forklare en kørestolsbruger, hvordan  
siddepuden skal anvendes.

Vi mener, at det vil være til alles fordel, hvis terapeuten kunne få 
mere tid til at koncentrere sig om den faglige rådgivning.

Det nye sortiment af siddepuder er derfor en fordel for alle:  
Siddepuderne er enkle at håndtere og nemme at justere.  
Og brugeren vil blive positivt overrasket over det eksklusive  
pudemateriale, som kun fås fra Ottobock.

Hvor effektiv en kørestol er for brugeren i 
hverdagen afgøres af et ofte overset element: 
Siddepuden. Hvor behagelig og stabil er den 
for brugeren? Fordeler den trykket ensartet? 
Eller bliver huden irriteret, når brugeren  
har siddet i længere tid? Og sidst, men  
ikke mindst: Hvor nemt er det for terapeuten 
at tilpasse puden til brugeren?

Fordele for økonomien
•	Lav vedligeholdelse
•	Nem håndtering
•	Eksklusivt materiale
•	Høj brugertilfredshed
•	Alt kommer fra én enkelt leverandør

Siddepuden er den afgørende faktor
og en fordel for alle
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Model Terra
Perfekt siddekomfort

Model Aquos
Afslappet siddestilling

Model Terra mister ikke sin form eller  
bliver flad. Dette skyldes en skum  
med specielt fjedrende egenskaber  
(kun fra Ottobock), som er ekstremt let, 
men som alligevel holder formen.  
Den anatomisk formede skum  
fordeler og letter trykket mærkbart  
for kørestolsbrugeren.  
 
Terra sikrer stabil positionering og 
minimal forskydningskraft.  
Det forbedrer komforten og gør det 
muligt for brugeren at bevare en god 
siddestilling i længere tid ad gangen.

Terra er en let og effektiv siddepude  
til hverdagsbrug.

Aquos er Terras storebror: Den tilbyder 
samme fremragende basisfunktion, 
men er udstyret med LiquiCell®-pakker, 
for bedre trykfordeling i hvileposition. 
Aquos er også lavet af trykaflastende 
skum med specielt fjedrende egen-
skaber, som er utrolig stabilt og let -  
og bevarer formen. 

Aquos specielle kvaliteter udspringer af 
de ultratynde LiquiCell®-indlæg, der 
reducerer forskydningskraften og 
reducerer risiko for hudirritation og 
trykpunkter. Det flydende materiale 
medvirker til at fordele trykket optimalt 
for brugeren.

Selv på lange dage vil brugeren derfor 
sidde komfortabelt og kunne opret-
holde sit aktivitetsniveau.

Fordele
•	Permanent god siddestilling 
•	Letter trykket
•	Gennemtestet Dartex-betræk er 

vandafvisende og kan modstå 
inkontinens

•	Vejer kun 820 g

Fordele
•	Opretholder god siddestilling i 

længere perioder 
•	Er trykaflastende
•	Reducerer forskydningskraften
•	Reducerer risikoen for tryk-

punkter
•	Gennemtestet Dartex-betræk er 

vandafvisende og kan modstå 
inkontinens

•	Vejer kun 1150 g

• God affjedring uanset vægt 
• Komfortabel og let
•  Bevarer formen
• Anatomisk formet

Skummateriale med specialaffjedring
• Forhindrer hudirritation
• Reducerer forskydningskraften

LiquiCell®
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Model Aerial
En åndbar siddepude

Det lover vi:
Brugeren har fordelene

Aerial afrunder den nye pudeserie og 
udmærker sig ved at være ekstremt 
åndbar og effektiv til at sprede varme 
og fugt. Aerial har et elastisk, åndbart 
betræk og en 2-delt kerne med sider og 
top af er af åndbar skum med åbne 
celler.  Dette sikrer optimal komfort og 
trykfordeling.

Indlægget fremstillet af BREATHAIR® 
tillader ekstra luftgennemstrømning og 
har overlegne mikroklimatiske egen-
skaber. BREATHAIR® er fremstillet af  
plastfibre, som sikrer effektiv spred-
ning af varme og fugt.  Indlægget fås i 3 
forskellige tæthedsgrader for tilpasning 
til brugerens behov – kun fra Ottobock.

Aerial er smidig, komfortabel og let - og 
beskytter  hudens integritet.

Fordele
•	Åndbar
•	Forskellige typer indlæg 
•	Permanent god siddestilling takket 

være den anatomiske form
•	Elastisk i alle retninger
•	4-vejs strækbart betræk
•	Med åndbart Darlex-betræk
•	Vejer kun 720 g

• Aktivt åndbart indlæg 
• Luftgennemtrængelig
• Reducerer underkøling af benene
• 3 forskellige hårdhedsgrader

BREATHAIR®

* målingen foretaget af EC-Services, et 
uafhængigt måleinstitut i USA

Spørg os, hvis du har brug for 
flere oplysninger.

Brugerne kan nu vælge en optimal løsning til sine specielle behov fra et 
nyt sortiment af siddepuder, der øger komforten på vigtige områder: 
Bedre affjedring, mindre forskydning og bedre mikroklima.

Målinger foretaget efter kliniske standarder dokumenterer*:  
De nye siddepuder aflaster kørestolsbrugeren bedre.

Skummet med specialaffjedring (i model Terra) nedbringer antallet og omfanget 
af rystelser betydeligt sammenlignet med en standard siddepude og gendanner 
hurtigere den oprindelige balance i siddestillingen.

LiquiCells® (i model Aquos) reducerer forskydningens varighed med 8% og 
forskydningskraftens styrke med 25%.

BREATHAIR® (i model Aerial) forbedrer mikroklimaet betydeligt. Hvor standard 
siddepuder har en overfladefugtighed på 90%, er fugtniveauet for BREATHAIR® 
på 55%, hvilket ligger inden for det optimale område.
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Wolturnus A/S 
9240 Nibe 
Tlf. +45 9671 7170 
info@wolturnus.dk 
www.wolturnus.dk


