
ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY DO VOZÍKÙ

Podložka AUDY soft s ovèím rounem

Základem podložky je jádro vyrobené ze studené 
polyuretanové pìny s proøezem do komolých jehlanù. 
Na jádru je pro dokonalé provzdušnìní umístìna 
podložka z vplétaného ovèího rouna. Potah podložky je 
vyroben z omyvatelného paropropustného potahu,  
který nepropouští tekutiny. 
Na pøání zákazníka lze vyrobit podložku s otvorem pro 
lokální odlehèení.  

Vhodná pro pacienty se støedním rizikem vzniku 
dekubitù.

Potah lze prát  do 95°C.

Rozmìry: 40x40x7cm KÓD 13/0011425
40x45x7cm  KÓD 13/0011426
45x45x7cm  KÓD 13/0011427

Podložka Anatomicfoam, potah Dartex

Podložka je vyrobena z velmi poddajného typu vysoce 
odolného polyuretanu  s pamì�ovým efektem. Materiál 
se tvaruje v závislosti na hmotnosti  a tìlesné teplotì  
pacienta. Potah podložky je vyroben z Dartexu, 
omyvatelného paropropustného materiálu, který 
nepropouští tekutiny. 

Vhodná pro pacienty s vysokým rizikem vzniku 
dekubitù.

Potah lze prát  do 95°C.

Rozmìry: 42x42x5cm KÓD 13/0039803
42x42x8cm  KÓD 13/0011422

Podložku  plnì hradí ZP

Podložku plnì hradí ZP
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Podložka Polysoft

Nafukovací podložka z elastického a odolného 
polyuretanu. Kulaté otvory zpùsobují aktivní 
provzdušnìní. Potah podložky je vyroben ze 
speciálního vzdušného materiálu  Dryskin , který 
udržuje vhodné mikroklima pro léèbu a prevenci vzniku 
dekubitù. Potah je možné prát do 95°C.
K podložce je standardnì dodávaná mechanická 
pumpièka a servisní sada pro pøípadnou opravu 
vzduchové podložky.  

Vhodná pro pacienty s vysokým rizikem vzniku 
dekubitù.

Rozmìr: 42x42x7cm  KÓD 13/0022164

Podložku  plnì hradí ZP

Podložka Anatomicfoam, potah Dryskin

Podložka je vyrobena z velmi poddajného typu vysoce 
odolného polyuretanu s pamì�ovým efektem. Materiál 
se tvaruje v závislosti na hmotnosti a teplotì  pacienta. 
Potah podložky je vyroben z materiálu Dryskin. 
Materiál Dryskin je vzdušný, ale není vhodný pro 
inkontinentní pacienty. Potah je prací do 95°C.

Vhodná pro pacienty s vysokým rizikem vzniku 
dekubitù.

Rozmìry: 42x42x5cm  KÓD 13/0011423
42x42x8cm  KÓD 13/0011424

Podložku plnì hradí ZP
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