ORTHOPEDICS AND HEALTH PRODUCTS

Μαξιλάρια κατάκλισης
Το δερματικό έλκος εμφανίζεται στο ευαίσθητο δέρμα και
τους ιστούς, λόγω παρατεταμένης και συνεχούς πίεσης, με
αποτέλεσμα τη διακοπή της ροής του αίματος στις περιοχές
αυτές.
Ατομα ευάλωτα στην εμφάνιση έλκους είναι συνήθως αυτά
με περιορισμένη κινητική ικανότητα, παραπληγία και όσοι κάνουν μακροχρόνια χρήση αναπηρικού αμαξιδίου.
Το δερματικό έλκος επιδεινώνεται πολύ γρήγορα και συχνά
είναι δύσκολο να επουλωθεί.
Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι κάποιες δερματικές πληγές δεν
θεραπεύονται καθόλου. Η μόνη ουσιαστική λύση στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών είναι η ΠΡΌΛΕΙΨΗ.
Πέρα από την δυσφορία και κακή ψυχολογία του ασθενή, μεγάλη είναι η ταλαιπωρία που υπόκειται ο άνθρωπος που τον
φροντίζει. Δεν εξαιρούμε και το υψηλό κόστος της θεραπείας
που διαρκεί περίπου 15 μέρες, στο νοσοκομείο και τη μεγάλη
οικονομική επιβάρυνση στο σύστημα υγείας.
Η σειρά RELAX της εταιρείας Τrulife προσφέρει ολοκληρωμένη γκάμα μαξιλαριών, πρόληψης και ανακούφισης, προσφέροντας μέγιστη άνεση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του
χρήστη.

VITA ORTHOPAEDICS
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Τ: 210.8837379, 210.8211783
F: 210.8218290
E: vita@acci.gr
www.vita-orthopaedics.gr
Facebook: @ vitaorthopedics

VITA ORTHOPEDICS AND HEALTH PRODUCTS
Βαλβίδα
αεροθαλάμων

Επιφάνεια
σιλικόνης
TruGel
αποφόρτισης
της πίεσης

3 στρώματα
film polyurethane

34 αεροκυψέλες

Ανατομικά διαμορφωμένη
αφρώδης βάση

ΤruGel αποφόρτισης πίεσης

Duogel

FloGel
αποφόρτισης
πίεσης

Βάση από αφρώδες
υλικό υψηλής
πυκνότητας
Αφρώδης επιφάνεια
ταχείας επαναφοράς
«ανατομικός σχεδιασμός»

Easy

Viscoelastic υλικό
υψηλής πυκνότητας

Βαλβίδα αεροθαλάμων
αριστερού τμήματος
3 στρώματα
film polyurethane
Επιφάνεια
σιλικόνης
«TruGel»
αποφόρτισης
της πίεσης

Viscoelastic υλικό
υψηλής πυκνότητας

Trio
Αφρώδες υλικό
ταχείας επαναφοράς

Εasy
High
Profile

Υψος μαξιλαριού 8,5cm
για μέγιστη ανακούφιση
από την πίεση

Βαλβίδα αεροθαλάμων
δεξιού τμήματος

48 αεροκυψέλες

FloGel αποφόρτισης πίεσης
(τεσσάρων τμημάτων)

ORTHOPEDICS AND HEALTH PRODUCTS
Βαλβίδα
αεροθαλάμων

3 στρώματα
film polyurethane

Ψηφιακή απεικόνηση διανομής
πίεσης με χρήση Gelcell

10-2-053
Επιφάνεια
σιλικόνης
TruGel
αποφόρτισης
της πίεσης

34 αεροκυψέλες

Μαξιλάρι κατάκλισης
υψηλού ρίσκου
Moναδικός συνδιασμός ΑΕΡΑ και GEL, τεχνολογικά πρωτοποριακός, προσφέρει ανακούφιση από
την πίεση του σωματικού βάρους και άνεση σε
άτομα με υψηλή πιθανότητα εμφάνισης δερματικού έλκους.
• Οι 34 αεροκυψέλες επιτρέπουν την κυκλοφορία
του αέρα σε όλη την επιφάνεια του μαξιλαριού.
Η κάθε αεροκυψέλη επικαλύπτεται από τμήμα
σιλικόνης «TruGel», επιτυγχάνοντας αποφόρτιση
της πίεσης.
• Το μαξιλάρι Gelcell βοηθάει στη σωστή λειτουργία των τριχοειδών αγγείων.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ «TRUGEL».
Επιτυγχάνει τον σωστό καταμερισμό του
σωματικού βάρους.
Κρατάει σταθερή τη θερμοκρασια του
δέρματος.
• Οταν ασκείται πίεση, ο αέρας διαχέεται σε κάθε
αεροθάλαμο διανέμοντας ισομερώς το βάρος και
μειώνοντας ώς εκ τούτου τις μεγάλες συγκεντρώσεις πίεσης στην περιοχή του κόκκυγα.
• Το Gelcell αποτελείται από τρεις (3) στρώσεις
film polyurethane δίνοντας συνολικό πάχος
1mm. Δύσκολα φθείρεται και τρυπάει.
• H επιφάνεια του μαξιλαριού καλύπτεται από
διάφανο προστατευτικό «pu film» υλικό, για
έυκολο καθάρισμα. Κατάλληλο για άτομα με
ακράτεια.
• Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
• Φουσκώνει και ρυθμίζεται εύκολα.
• Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμα
και τρόμπα παροχής αέρα.
Mέγιστο βάρος χρήστη: 130kg
Διαστάσεις
(πλάτος χ μήκος χ ύψος)

Ψηφιακή απεικόνηση διανομής
πίεσης χωρίς χρήση Gelcell

Βάρος μαξιλαριού

40cm χ 40cm x 5cm

1,5kg

43cm χ 43cm x 5cm

1,6kg

45cm χ 40cm x 5cm

1,6kg

Duogel
ORTHOPEDICS AND HEALTH PRODUCTS
ΤruGel αποφόρτισης πίεσης

10-2-054
Ανατομικά
διαμορφωμένη
αφρώδης βάση

Βάση από
αφρώδες
υλικό υψηλής
πυκνότητας
Αφρώδης επιφάνεια
ταχείας επαναφοράς
«ανατομικός σχεδιασμός»

FloGel
αποφόρτισης
πίεσης

Μαξιλάρι κατάκλισης
υψηλού ρίσκου
O ιδανικός συνδιασμός των υλικών «TruGel» και
«FloGel» επιδρά αποτελεσματικά στην ανακούφιση του ασθενή, αποφορτίζει την πίεση και επιμερίζει το βάρος του χρήστη.
• Bελτιώνει σημαντικά την κυκλοφορία του αίματος.
• Ανατομικά διαμορφωμένη αφρώδης βάση για
την μεσαία και πλάγια στήριξη των μηρών καθώς
και την στήριξη του τροχαντήρα του μηριαίου
οστού.
• Η αφρώδης βάση του μαξιλαριού επικαλύπτεται
από «viscoelastic» υλικό για άνεση και σταθερότητα σε καθιστή θέση.
• Το τμήμα του μαξιλαριού που υποστηρίζει τους
μηρούς φέρει επίθεμα από «TruGel» υλικό, ενώ
το τμήμα που υποστηρίζει την περιοχή του ισχίου
και του κόκκυγα φέρει επίθεμα από «FloGel»
υλικό.
• H επιφάνεια του μαξιλαριού καλύπτεται από
διάφανο προστατευτικό «pu film» για εύκολο καθάρισμα, κατάλληλο για άτομα με ακράτεια.
• Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
• Yψηλής ανθεκτικότητας.
• Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμα.
Mέγιστο βάρος χρήστη: 130kg

Ψηφιακή απεικόνηση διανομής
πίεσης με χρήση Duogel

Διαστάσεις
(πλάτος χ μήκος χ ύψος)

Ψηφιακή απεικόνηση διανομής
πίεσης χωρίς χρήση Duogel

Βάρος μαξιλαριού

40cm χ 40cm x 8cm

1,8kg

43cm χ 43cm x 8cm

1,9kg

45cm χ 40cm x 8cm

1,9kg

45cm χ 45cm x 8cm

2,0kg

Easy
ORTHOPEDICS AND HEALTH PRODUCTS
Viscoelastic υλικό
υψηλής πυκνότητας

Διαμορφωμένο FloGel υλικό
αποφόρτισης της πίεσης

10-2-057

Μαξιλάρι κατάκλισης
μεσαίου / υψηλού ρίσκου
Το μαξιλάρι Easy αποτελείται από δύο τμήματα
υλικού «viscoelastic» με ενδιάμεσο «FloGel»
υλικό.
• Ο συνδιασμός των δύο υλικών βοηθά στον
σωστό επιμερισμό του σωματικού βάρους, ανακουφίζει από την πίεση και προσφέρει άνετο και
σταθερό κάθισμα στον χρήστη.
• H επιφάνεια του μαξιλαριού καλύπτεται από
διάφανο προστατευτικό «pu film» για έυκολο καθάρισμα. Κατάλληλο για άτομα με ακράτεια.
• Εφαρμόζει και από τις τέσσερις πλευρές (περιστρεφόμενο).
• Κατάλληλο για χρήση στο σπίτι και οίκους ευγηρίας.
• Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
• Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμα.
Mέγιστο βάρος χρήστη: 130kg

Ψηφιακή απεικόνηση διανομής
πίεσης με χρήση Εasy

Διαστάσεις
(πλάτος χ μήκος χ ύψος)
Ψηφιακή απεικόνηση διανομής
πίεσης χωρίς χρήση Easy

Βάρος μαξιλαριού

40cm χ 40cm x 5cm

1,8kg

45cm χ 40cm x 5cm

1,9kg

45cm χ 45cm x 5cm

2,1kg

ORTHOPEDICS AND HEALTH PRODUCTS
Βαλβίδα αεροθαλάμων
αριστερού τμήματος

10-2-055

Βαλβίδα αεροθαλάμων
αριστερού τμήματος

3 στρώματα
film polyurethane
Επιφάνεια
σιλικόνης
«TruGel»
αποφόρτισης
της πίεσης

Aνατομικός σχεδιασμός του μαξιλαριού

Ψηφιακή απεικόνηση διανομής
πίεσης με χρήση Gelcell G2

48 αεροκυψέλες

Μαξιλάρι κατάκλισης
υψηλού ρίσκου
Αποτελείται από δύο ανεξάρτητα τμήματα αεροθαλάμων, επιτυγχάνοντας μεγάλη σταθερότητα
και σωστό επιμερισμό της πίεσης που ασκείται
στην περιοχή των γλουτών και του κόκκυγα.
• Οι 48 αεροκυψέλες επιτρέπουν την κυκλοφορία
του αέρα σε όλη την επιφάνεια του μαξιλαριού.
Η κάθε αεροκυψέλη επικαλύπτεται από τμήμα
σιλικόνης «TruGel», επιτυγχάνοντας αποφόρτιση
της πίεσης.
• Το μαξιλάρι Gelcell G2 βοηθάει στη σωστή λειτουργία των τριχοειδών αγγείων.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ «TRUGEL».
Επιτυγχάνει τον σωστό καταμερισμό του
σωματικού βάρους.
Κρατάει σταθερή τη θερμοκρασια του
δέρματος.
• O oπίσθιος ανατομικός σχεδιασμός του μαξιλαριού το καθιστά εξαιρετικό βοήθημα σωστής
κατανομής της πίεσης σε όλη την επιφάνεια του.
• Τo κάθε τμήμα αεροθαλάμων φέρει ανεξάρτητη
βαλβίδα παροχής αέρα για τη σωστή εφαρμογή
του, ανάλογα με την ανατομία του σωματότυπου
του χρήστη.
• Το Gelcell G2 αποτελείται από τρεις (3) στρώσεις
film polyurethane, συνολικού πάχους 1mm. Δύσκολα φθείρεται και τρυπάει.
• H επιφάνεια του μαξιλαριού καλύπτεται από
διάφανο προστατευτικό «pu film» για έυκολο καθάρισμα. Κατάλληλο για άτομα με ακράτεια.
• Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
• Φουσκώνει και ρυθμίζεται εύκολα.
• Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμα
και τρόμπα παροχής αέρα.
Mέγιστο βάρος χρήστη: 130kg
Διαστάσεις
(πλάτος χ μήκος χ ύψος)

Ψηφιακή απεικόνηση διανομής
πίεσης χωρίς χρήση Gelcell G2

Βάρος μαξιλαριού

40cm χ 40cm x4cm

1,5kg

43cm χ 43cm x 4cm

1,6kg

45cm χ 40cm x 4cm

1,6kg

45cm χ 45cm x 4cm

2,6kg

Trio
ORTHOPEDICS AND HEALTH PRODUCTS
Viscoelastic υλικό
υψηλής πυκνότητας

Αφρώδες υλικό
ταχείας επαναφοράς
FloGel αποφόρτισης πίεσης
(τεσσάρων τμημάτων)

10-2-056

Μαξιλάρι κατάκλισης
μεσαίου ρίσκου
Eνα εξαιρετικά ελαφρύ μαξιλάρι αποτελούμενο
από τρία στρώματα υλικών.
Η βάση είναι από υλικό foam υψηλής πυκνότητας, ενδιάμεσα υλικό «FloGel» τεσσάρων τμημάτων και ανατομικά διαμορφώσιμο «viscoelastic»
υλικό στο άνω τμήμα.
• Ειδικός σχεδιασμός ώστε να εναρμονίζεται με
τον σωματότυπο του χρήστη.
• Ο συνδιασμός των τριών υλικών επιτυγχάνει
την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους και ανακουφίζει από την πίεση που ασκείται σε καθιστή
θέση.
• Χρησιμοποιείται από όλες τις πλευρές.
• Κατάλληλο για άτομα με μέτρια πιθανότητα εμφάνισης δερματικού έλκους.
• H επιφάνεια του μαξιλαριού καλύπτεται από
διάφανο προστατευτικό «pu film» για έυκολο καθάρισμα. Κατάλληλο για άτομα με ακράτεια.
• Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
• Yψηλής ανθεκτικότητας.
• Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμα.
Mέγιστο βάρος χρήστη: 80kg

Ψηφιακή απεικόνηση διανομής
πίεσης με χρήση Εasy

Διαστάσεις
(πλάτος χ μήκος χ ύψος)

Ψηφιακή απεικόνηση διανομής
πίεσης χωρίς χρήση Easy

Βάρος μαξιλαριού

40cm χ 40cm x 4cm

1,3kg

45cm χ 40cm x 4cm

1,5kg

45cm χ 45cm x 4cm

1,6kg

Εasy High Profile
ORTHOPEDICS AND HEALTH PRODUCTS
Υψος μαξιλαριού 8,5cm
για μέγιστη ανακούφιση
από την πίεση

Μέγιστη άνεση,
μεγάλη πυκνότητα,
υποστηρίζει βάρος
έως 190kg

Διαμορφωμένο FloGel υλικό
αποφόρτισης της πίεσης

Viscoelastic foam υλικό
και στις δύο πλευρές,
αυξάνει την ισορροπία

10-2-058

Μαξιλάρι κατάκλισης
μεσαίου / υψηλού ρίσκου
Kατασκευή από υψηλής πυκνότητας
«viscoelastic» υλικό με υγρή σιλικόνη στο κέντρο. Επιτυγχάνει αποφόρτηση από το σωματικό
βάρος και τον σωστό επιμερισμό της ασκούμενης
πίεσης.
• Η υγρή σιλικόνη βρίσκεται μεταξύ δύο στρωμάτων υλικού «viscoelastic» υψηλής πυκνότητας και
διαχέεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του
μαξιλαριού με την βοήθεια προδιαμορφωμένων
καναλιών ροής.
• Χάρη στο ύψος του μαξιλαριού των 8,5cm και
στην ποιότητα των υλικών του, υποστηρίζει βάρος έως και 190kg.
• Ειδικός σχεδιασμός ώστε να εναρμονίζεται με
τον σωματότυπο του χρήστη ανακουφίζοντας από
την ασκούμενη πίεση.
• Ιδανικό για ασθενείς που επιθυμούν επιπλέον
σταθερότητα και μεγαλύτερο ύψος μαξιλαριού.
• Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμα.
Mέγιστο βάρος χρήστη: 190kg

Ψηφιακή απεικόνηση διανομής
πίεσης με χρήση Εasy High Profile

Διαστάσεις
(πλάτος χ μήκος χ ύψος)

Ψηφιακή απεικόνηση διανομής
πίεσης χωρίς χρήση Εasy High Profile

Βάρος μαξιλαριού

40cm χ 40cm x 8,5cm

1,8kg

45cm χ 40cm x 8,5cm

2,1kg

45cm χ 45cm x 8,5cm

2,5kg

