Avlastningsdynor och mattor från Action
Gelen omsluts av en vattentätt och elastisk film som ger den mest skjuvningsbeständiga produkten på marknaden.
Den läcker inte och den kan repareras. Materialet fördelar värme vilket minimerar risken för bakterietillväxt. Den
absorberar inte fukt som vatten eller urin och tar varken åt sig vätska eller lukt.
Gelen är fri från latex, silikon och mjukgörare vilket gör materialet lämpligt för känslig hud. Kan rengöras med
alla vattenbaserade desinfektionsmedel. Eftersom gelen inte läcker ut, kan man kan klippa och skära i materialet.
Skärytan tvättas med tvål och vatten, pudras med talk och tejpas sedan med en elastisk vinyltejp.

Anpassningsmattor från Action
De kan till exempel användas på sitsar, ryggstöd, armstöd, bordskivor, vadmattor och fotplattor. Mattorna kan användas som de är eller kläs in i tyg. Det finns två varianter av anpassningsmattor, plan matta eller matta med kuber.

Anpassningsmatta med kuber

Anpassningsmatta

erbjuder användaren bästa möjliga skydd mot skjuvning
och trycksår vid horisontellt läge och kan placeras under
olika delar av kroppen. Matta med kuber erbjuder jämn
fördelning av trycket med mycket goda tryckupptagande
och stötdämpande egenskaper.

kan användas vid olika delar av kroppen när brukaren
riskerar skador på grund av skjuvning, som under stuss,
rygg, hälar, armar, ben och händer. Mattan kan vikas över
kanter på sängen, bordet, fåtöljen eller rullstolen och
användas vid alla ytor där man vill förhindra skjuvning.

ART.NR
MÅTT
ACU2020 51x51 cm

ART.NR
A561818
A541818

HÖJD
1,6 cm

Avlastningsdynor
Används för avlastning och tryckfördelning på små ytor, som under
händer, armbågar, vid knän, vader, fötter eller på andra ställen
där man vill få en mjuk och stötupptagande yta. Dynorna ligger i
tygfodral för kardborrband för montering.
ART.NR
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MÅTT
20x15 cm
20x20 cm
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