
Istuintyyny
NXT BioFit -pyörätuolityynyn monikerroksinen rakenne antaa tuetun istuma-asennon 
ja hyvän ihonsuojan käyttäjille, joilla on keskisuuri tai suuri painehaavaumariski. Paine 
jakautuu tasaisesti tyynyn istumapinnalle.
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NXT-isuintyynyjen muotoilu estää käyttäjän liukumisen ja antaa lantion asennolle tuennan. Koh-
talainen abduktori/adduktori-muotoilu varmistaa istuma-asennon keskilinjaisuuden. Takana 
oleva kaarevuus antaa ristiselälle tilaa ja sopii modulaaristen selkätukien kanssa käytettäväksi. 
Istuintyynyn viistetty etureuna sopii hyvin potkutellen pyörätuolilla liikkuville ja käyttäjille ,jotka 
haluavat istua tiukalla eturunkokulmalla tai joilla on kireät hamstringlihakset.
 

A  Säteittäin leikattu takaosa tukee ristiselkää

B  Lantio-osan muotoilu estää liukumista antaen sa-
malla lantiolle tuennan

C  Kohtalainen abduktio-/adduktiomuotoilu ohjaa 
reisiluun keskilinjaista asentoa varten.

D  Viistetty etureuna on eduksi pyörätuolilla potkutellen 
liikkuville tai käyttäjille, jotka haluavat istua tiukalla 
eturungon kulmalla tai joilla on kireät reisilihakset

E  Teksturoitu luistamaton pohja, jossa on silmukka 
Velcro® kangas ja kantohihna

F  Smartx3D-antimikrobinen 4-suuntainen polyesteri 
stretch-päällinen takaa käyttäjälle mukavan, toimin-
nallisen ja hengittävän istumisen.

G  Vedenpitävä vetoketju

NXT SIT (Selective Immersion Technology) -reikien anatomiset sijainnit tukevat 
istuin- ja ristiselän aluetta liukumisen ja kitkan estämiseksi ja samalla lantion 
asennon säilyttämiseksi. Reiät on muotoiltu eri syvyyksiin ja ne ovat muodol-
taan kartiomaisia. Tämä mahdollistaa upotuksen ja alhaisemman paineen luisiin 
ulokkeisiin ja tukee samalla ympäröiviä alueita, jotka voivat kestää suurempaa 
kuormitusta. 
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 OMINAISUUDET

SMARTX3D ANTIMIKROBINEN 4-SUUNTAIN-
EN STRETCH PÄÄLLINEN TAKAA MUKA-
VUUDEN JA MATALAN LÄMPÖTILAN

KOSTEUSSULKUINEN VE-
TOKETJULLINEN  SISÄPÄÄL-
LINEN

VAAHTOMUOVITYYNY 
SMARTGELILLÄ

Tiheä, mutta pehmeä pintakerros 
takaa mukavuuden ja hyvän asen-
non tuennan. Siinä hyödynnetään 
smartGEL™ Infused Visco Technol-
ogy -teknologiaa, joka vähentää 
pintalämpötilaa ja vetää lämpöä 
pois iholta tarjoten erinomaisen 
mukavuuden ja pehmeyden.

Keskitiheä viskovaahto tarjoaa parempaa 
tukea, asentoa ja upotusta.

Tukea, vakautta ja kestävyyttä 
antava kiinteä HR-muotoiltu 
kerros SIT-teknologian avulla

Muotoilu helpot-
tamaan istuinkyhmy-
jen ohjaamista

Abduktiomuoto vähentää 

liukumista ja parantaa asentoa

20 ast. viistottu etureuna 
helpottaa potkuttelua, sopii 
tiukkaan pt:n eturunkoon

Posteriorinen lateraalinen muotoilu 
antaa tukevaa tukea ja poistaa 
kuormitusta.

SMARTX3D ON MULLISTANUT NXT PYÖRÄTUOLITYYNYT 
JA SELKÄOSAT
 
Innovatiivinen smartx3D-kangas tarjoaa  
ennennäkemätöntä mukavuutta ja kestävyyttä.  
Tämä edistyksellinen kangas käyttää 
kolmikerroksista teknologiaa, joka sisältää 
ainutlaatuisen ilmatäytteisen kanavoidun
keskikerroksen, joka imee lämmön ja kosteuden
pois materiaalista.  
Pehmeä, hengittävä ja kosteutta poistava 
smartx3D tarjoaa täydellisen mukavuutta.
 
- Erittäin pehmeä ja mukava 
- Antimikrobinen 
- Parantaa upotusta/ulottuvuutta 
- Vähentää kitkaa 
- 20 kertaa ilmanläpäisevämpi kuin kuin
   tavalliset kankaat 

GELTM
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Lateraaliset kiilat

Paksuus 1,3 cm tai voidaan kak-
sinkertaistaa 2,5 cm kokoisiksi. Ne 
on helppo asentaa kaksipuolisella 
teipillä ja leikata sopivaksi. Voidaan 
käyttää lantion asennon tukemiseen 
tai reisien adduktioon.

Kiinteä istuinosa 

Saatavana on ohutprofiilisia kiinteitä 
istuinlevyjä, jotka tarjoavat kiinteän 
istumapinnan ja muotoilullaan 
poistavat riippumattovaikutuksen, 
silloin, kun istuimessa on kangaspin-
ta.

Inkontinenssi-istuintyynyn päällinen

NXT-inkontinenssi-tyynynpäällinen 
vedenpitävällä vetoketjulla on valm-
istettu sairaalaluokan kestävästä 
materiaalista, joka on helposti puh-
distettavissa ja desinfioitavissa. Se on 
antimikrobisesti kestävä, hengittävä 
ja nestetiivis ja lateksiton.

LISÄVARUSTEET

BIOFIT tekniset mitat
Tyynyn paino 3.9 lb (1.77 kg)

Syvyys 10 in. to 22 in. (25.4 cm to 55.8 cm)
Leveys 10 in. to 26 in. (25.4 cm to 66 cm)
Paksuus

4.5 in. (11.4 cm)

4 in. (10.2 cm)

2.75 in. (7 cm)

Painoraja 300 lb. (136.1 kg)
22in. to 24 in. wide 400 lbs (181.44 kg)

* Tyynyn paino 16" x 16" tyynyssä

HALLINTO JA VARASTO:

Kaavarinkatu 8 H 5 
33840 TAMPERE
info@rehaco.fi


