
Repose
Madras, pude, kile og hælbeskytter  



Varenr. HMI-nr. Beskrivelse Str. i cm

IM80670 30257 Repose kile inkl. pumpe B42 x L70

IM80650 25956 Repose hælbeskytter (par) inkl. pumpe B20 x L38

IM80602 31322 Repose hælbeskytter (par) inkl. pumpe, ekstra lange B20 x L50

Reparationssæt

IM80651 Reparationssæt til IM80602, IM80650 og IM80670

Varenr. HMI-nr. Beskrivelse Str. i cm

IM80610 25957 Repose madras inkl. pumpe B85 x L190 x H7 

IM80660 31321 Repose trolley madras inkl. pumpe B56 x L190 x H7 

IM80620 25958 Repose siddepude inkl. pumpe B45 x L45 x H7 

Reparationssæt

IM80611 Reparationssæt til IM80610 og IM80660

IM80621 Reparationssæt til IM80620

        

Repose madras og siddepude
Repose sikrer en effektiv og jævn trykfordeling, så man kan forebygge tryksår hos patienter. 
Madrassen er sikker og let at benytte. Den er gennemtrængelig for røntgenstråler og kan 
dermed benyttes uden at patienten belastes mere end højest nødvendigt. Siddepuden 
yder en optimal og effektiv fordeling af trykket. Siddepuden anvendes som køre-
stolspude og underlag i almindelig stol. Den fastgøres til stolen ved hjælp 
af et elastikbånd. Begge Repose produkter har en kalibreret ventil. 
Pumpen, som samtidig er indpakning, er nem at anvende. 
Betræk findes til både Repose madras og pude. Repose 
madras og siddepude kan anvendes/anbefales i  
trykstadie 1 og 2.  

Repose kile og hælbeskytter
Kilen yder, gennem den specielle opbygning, en næsten fuldstændig trykaflastning på de 
udsatte områder. Kilen kan aflaste hælene eller ørerne i f.eks. sengen. 

Hælbeskytterne yder, gennem den specielle opbygning, en næsten fuldstændig tryk- 
aflastning på de udsatte områder. Hælbeskytterne kan ligeledes aflaste albuerne. Begge 
Repose produkter har en kalibreret ventil. Pumpen, som samtidig er indpakning, er nem 
at anvende. Der kan bestilles betræk findes til både Repose kile og hælbeskytter. Repose 
kilen kan anvendes/anbefales i trykstadie 1 og 2. Repose hælbeskytter kan anvendes til 
og med stadie 4.

Specifikationer: 

TPU-film (thermoplastisk 
polyurethan)

Højde  7 cm

Brugervægt max 140 kg.

Specifikationer: 

TPU-film (thermoplastisk 
polyurethan)

Brugervægt max 140 kg.
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Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup


