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Antidekubitní podložky, které tvoří součást řady ortopedických,
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a
osoby se sníženou schopností mobility, jsou velmi účinným prostředkem
v prevenci a terapii dekubitů. Jsou vhodné především k použití do
invalidních vozíků, na klozetová křesla ( sedící osoby ) a pro pacienty
dlouhodobě upoutané na lůžko. Svým tvarem a provedením umožňují
snížit tlak způsobený váhou těla. Tlakové špičky, které působí převážně
v oblastech kostních výčnělků, se při použití antidekubitní podložky
vyhladí a tlak se rozloží na větší plochu. Zároveň zabezpečují
rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s antidekubitní
podložkou, čímž je udržován krevní oběh a stálá tělesná teplota.
Podložky s označením 625, 626 a 627 jsou vyrobeny z přírodní vlny na
pórovitém pleteném podkladu.
Podložka s označením 620 je vyrobena z umělých vláken na pórovitém
pleteném podkladu.
Podložky jsou velmi lehká a vzdušná a mají velmi dobré izolační
vlastnosti.
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ÚDRŽBA :

Podložku lze čistit praním při teplotě do 70 °C. Podložky se nesmí žehlit,
obarvovat a čistit chemickými prostředky nevhodnými pro vlnu.
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ZÁRUKA :

Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny
v přiloženém Záručním listě.
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