
ROHO Quadtro Select

Door de eenvoudige instelling van
het kussen past het zich perfect aan

aan de vorm van de gebruiker

Westhavendijk 13

4463 AD Goes

085 - 30 33 930 we care for you



Feiten

Type:Zitkussen
Hoogte: Diverse hoogte beschikbaar
Functie:Preventie en behandeling tot en met categorie 4
Aanbevolen gebruikersgewicht: Onbeperkt
Garantie:2 jaar
Reinigen van dehoes:Afnemen met schoonmaakmiddel en/of
desinfecterend middel.

Eigenschappen

-Vormt zich naar het individu en diens specifieke behoefte
-Gebruiksvriendelĳke

-Positioneert de gebruiker links en rechts voor en achterwaarts
-Stabiliseert en handhaaft de positie van het bekken en bovenbenen

-Kussen is eenvoudig te reinigen
-Incl handpomp

Afmetingen

Neem contact op, diverse maatvoeringe mogelĳk (ook maatwerk)

QUADTRO SELECT®

QUADTROSELECT®ishet klinisch meest geavanceerde
kussen in de ROHO-familie,dat zich constant aanpast aan
de behoeften of activiteiten van de gebruiker. Dankzij de
unieke ISOFLOMemory Control® en het ontwerp met vier
onafhankelijke kwadranten geeft het kussen de hoogste
mate van stabiliteit en positioneringsregeling. En tegelij-
kertijd heeft het een optimale bescherming van de huid en
het zachteweefsel door de gebruiker in het kussen te laten
inzinken waarbij de luchtcellen de lichaamsvorm volledig
omvatten en volgen.

Gebasseerd op meer dan 40 jaar onderzoek, ervaring en
verfijning. Door het unieke cellulaire design kan het
kussen zich continu naar het lichaam vormen en
aanpassen aan de lichaamsbewegingen.
Door de eenvoudige instelling van het kussen past het
zich aan aan de vormen en vervult het alle (externe)
behoefte die de huid en zachte weefsels nodig hebben
gedurende de dag.

ROHOQuadtro select®

we care for you

DYNAMISCHE POSITIONERING
STABILITEIT IN DE ZITTING
PUREBESCHERMING

-Biedt bescherming van de huid en het zachte weefsel
-Vormt zich naar het lichaam en beweegt mee

Dynamische positionering
Iedereen heeft een optimale zitpos-
itie, maar niet elk kussen kan deze
bieden. Positionering gaat om het
bieden van steun aan het bekken en
de bovenbenen op exact de juiste
plekken voor de best mogelijke
houding voor de zitbehoeften van
de gebruiker. Eengoede houding
heeft echter niet alleen invloed op
de manier waarop iemand zit, maar
ook hoe effectief ze verschillende
activiteiten kunnen uitvoeren.

Stabiliteit in de zitting
De sleutel tot het verkrijgen van een
goede stabiliteit is ervoor te zorgen
dat het bekken in een natuurlijke
positie wordt gehouden en dat het
daar zonder moeite kan blijven. Als
een kussen weinig stabiliteit geeft,
merkt een gebruiker dat dit veel
energie kost in de loop van de dag
- een ware verspilling van energie
wanneer men bedenkt dat een goed
kussen dit voor een groot deel kan
voorkomen.

Pure bescherming
De hele dag moeten zitten in een
stoel legt een enorme druk op het
lichaam,met name het bekken en
benige uitsteeksels. Een gelĳkma-
tige verdeling van de druk over het
hele zitgedeelte is van essentieel
belang om vervorming van de huid
en het weefsel te minimaliseren en
uiteindelijk letsel van de huid en
het zachteweefsel te voorkomen.
Dergelijke letsels kunnen leiden tot
een verslechtering in de functionele
mogelijkheden en tot maanden van
behandeling en pijn.

Comfort
Comfort houdt voor iedereen iets
anders in. Voor sommige mensen
is het de mogelijkheid om veilige te
kunnen zitten zonder bang te hoev-
en zijn dat de huid en/of het zachte
weefsel beschadigd worden. Voor
anderen is het actief bezig kunnen
zijn zonder bang te zijn om te vallen
en voor weer anderen is het gewoon
kunnen zitten in iets wat hen onders-
teunt dat comfortabel is.


