
ROHO©-kussens 

4  TRANSFORMEREN
U heeft nu het kussen getransformeerd tot een zitervar-
ing die de gebruiker optimale bescherming geeft van de 
huid en het zachte weefsel, en daarnaast een geruststel-
lend comfort biedt. 

1  OPBLAZEN   
Blaas het kussen volledig op door er lucht in te 
pompen met de meegeleverde ROHO-pomp,  
alvorens het ventiel te sluiten.

INSTELLEN
Als een gebruiker voor de eerste keer in een Roho-
kussen zit, moet het worden ingesteld om het kussen aan 
te passen aan het lichaam van de gebruiker. 

2  ZITTEN 
Laat de gebruiker in het midden van het kussen zitten in 
zijn of haar normale positie.

AANPASSEN
Pas het kussen aan de gebruiker aan door lucht uit het 
ventiel te laten lopen totdat de gebruiker op de juiste 
wijze in het kussen is ingezonken.

BEOORDELEN
Beoordeel de hoeveelheid lucht in het kussen door uw 
hand onder de gebruiker te schuiven tot u het onderste 
benig uitsteeksel kunt voelen. Er moet ongeveer 1,5 - 2,5 
cm liggen tussen het onderste benig uitsteeksel en de 
onderkant van het kussen

3  HERHALEN
Herhaal de stappen AANPASSEN  en BEOORDELEN als 
er te veel lucht in het kussen zit of voeg een beetje meer 
lucht toe als u te veel lucht hebt laten weglopen

Aan de slag met een ROHO-kussen
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ISOFLO  
Memory Control®

ISOFLO Memory Control® reguleert de vier afzon-
derlijke kwadranten van een kussen door lucht 
in de kwadranten te vergrendelen of lucht vrij te 
geven voor verspreiding naar alle cellen. Dankzij 
deze simpele druk op de knop kan een gebruiker 
of assistent de zitervaring regelen en ervoor zor-
gen dat het bekken en de bovenbenen van een 
gebruiker zich altijd op de juiste plek bevinden.

Als u een ISTART hebt uitgevoerd, kunt u nu  
positioneren en stabiliseren met de ISOFLO 

Zorg ervoor dat de ISOFLO is ontgrendeld door 
op de groene knop te drukken.

Positioneer de gebruiker in de ideale houding en 
laat hem of haar deze positie aanhouden terwijl 
er lucht wordt overgebracht door de ISOFLO.

Druk de rode knop in om de lucht in de vier 
kwadranten te houden.

CONTROLEREN 
Er dient regelmatig te worden gecontroleerd.

1   SCHUIVEN 
Schuif uw hand tussen het kussen en de gebruiker tot u 
het onderste benig uitsteeksel bereikt.

CONTROLEREN
Controleer de hoeveelheid lucht in het kussen  
door uw vingers te bewegen. Er moet ongeveer  
1,5 - 2,5 cm liggen tussen het onderste benig  
uitsteeksel en de onderkant van het kussen.

HELPEN
Help de optimale inzinking en omvatting nogmaals te 
garanderen door eventueel lucht toe te voegen of te ver-
wijderen met de meegeleverde Roho-pomp.

2   GARANDEREN
Zorg ervoor dat de ruimte tussen het onderste benig 
uitsteeksel van de gebruiker en de onderkant van het kus-
sen wederom tussen 1,5 - 2,5 cm is.

3   CONTROLEREN
Controleer regelmatig de hoeveelheid lucht in het kussen.

4   BLIJVEN GEBRUIKEN
Blijf het ROHO-kussen gebruiken om de ultieme 
zitervaring te garanderen.
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