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Poduszka przeciwodleżynowa
Przeznaczona jest dla osób z ryzykiem 
powstawania odleżyn, szczególnie osób 
przebywających długo w pozycji siedzącej np. 
na wózku inwalidzkim. Stosuje się ją w celu 
odciążenia części ciała, które podczas 
długotrwałego siedzenia osoby o ograniczonej 
zdolności ruchowej narażone są na stały ucisk, 
a w efekcie powstanie odleżyn.
W szczególności służy do odciążenia kości 
ogonowej, miednicy oraz pośladków. Poduszka 
jednocześnie zmniejsza ucisk na krocze, 
oszczędzając bólu podczas siedzenia, zapewnia 
większy dopływ powietrza, wentylację ciała.
Unikalny kształt oraz możliwość zmiany 
twardości poprzez dopompowanie lub 
upuszczenie powietrza gwarantują wysoki 
komfort użytkowania. Wykonana jest z wysokiej 
jakości zmywalnego anty-alergicznego nylonu 
medycznego odpornego na ścieranie oraz 
nacisk. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej 
technologii zgrzewania poduszka nie 
rozszczelnia się. Chowany zawór zapobiega 
przypadkowemu wypuszczeniu powietrza 
z poduszki w trakcie użytkowania.

• zmniejsza ryzyko powstania odleżyn

• pomaga utrzymać prawidłowe krążenie krwi

• zapewnia właściwą cyrkulację powietrza

• poprawia komfort siedzenia

• maksymalne obciążenie: 120 kg

AR-090

Poduszka przeciwodleżynowa – kwadratowa
PREVENT

AR-091

średnica 43 cm +/- 10 mm po napompowaniu 
wysokość 4 cm +/- 10 mm po napompowaniu

rozmiar 44 x 44 cm +/- 10 mm po napompowaniu
wysokość 4 cm +/- 10 mm po napompowaniu 

Pompka GRATIS!

Pompka GRATIS!
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przebywających długo w pozycji siedzącej np. 
na wózku inwalidzkim. Stosuje się ją w celu 
odciążenia części ciała, które podczas 
długotrwałego siedzenia osoby o ograniczonej 
zdolności ruchowej narażone są na stały ucisk, 

W szczególności służy do odciążenia kości 
ogonowej, miednicy oraz pośladków. Poduszka 
jednocześnie zmniejsza ucisk na krocze, 
oszczędzając bólu podczas siedzenia, zapewnia 
większy dopływ powietrza, wentylację ciała. Pompka GRATIS!

przypadkowemu wypuszczeniu powietrza 

zmniejsza ryzyko powstania odleżyn

• pomaga utrzymać prawidłowe krążenie krwi

• zapewnia właściwą cyrkulację powietrza
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wysokiej jakości 
materiał

unikalny kształt wygodna i komfortowa

1.Ukrywany zawór
W celu uniknięcia dyskomfortu oraz 
przypadkowemu wypuszczeniu powietrza.

3. Komory powietrzne 
z zaprojektowanymi 
wydrążeniami
Solidne wsparcie, stabilna 
i wygodna powierzchnia siedzenia.

4. Technologia uszczelniania 
zgrzewem termicznym 
z procesem prasowania
Wysoka klasa szczelności, która 
nie przepuszcza powietrza.

5. Duża łatwość 
pompowania
Dołączona pompka 
w zestawie – gratis.

2. Zmywalny nylon medyczny
Odporny na zużycie, odporny na zabrudzenia 
i anty-alergiczny.
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Poduszki przeciwodle¿ynowe PREVENT

Logo ARmedical oraz nazwa są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez firmę ARmedical

wentylacja ciała


