Nutidens positioneringsoch stödhjälpmedel

MASTER Comfort
Stöd och positionering

STÖDKIL

AVLASTNINGSKUDDE

Användarvägledning

MAGKIL

RYGGKIL

CYLINDERKIL

ZIGZAG-KIL

När mobiliteten minskar...

...förbereder vi livskvaliteten!
Vare

Art no.
MC 001-8040
MC 001-8041
MC 001-8035
MC 001-8036
MC 001-8050
MC 001-8051
MC 001-8060
MC 001-8061
MC 001-8070
MC 001-8071
MC 001-8075
MC 001-8076
MC 001-8080
MC 001-8025
MC 001-8030
MC 001-P601

Produktbetegnelse
Master Comfort stödkil 2 stk.
Överdrag till stödkil 2 stk.
Master Comfort Magkil - 30
Överdrag till Master Comfort Magkil - 30
Master Comfort Magkil
Överdrag till Magkil
Master Comfort Magkil
Överdrag till Magkil
Master Comfort Ryggkil
Överdrag till Ryggkil
Master Comfort Ryggkil
Överdrag till Ryggkil
Master Comfort Avlastnigskudde
Master Comfort cylinderkil
Master Comfort cylinderkil
Master Comfort Zigzag-kil

Model

30
30
Kort
Kort
Lång
Lång
Kort
Kort
Lång
Lång
Kort
Lång

Størrelse
L 40 x B 15 x H 5 cm
L 40 x B 15 x H 5 cm
L 30 x D 25 x H 14 cm
L 30 x D 25 x H 14 cm
L 43 x B 25 x H 14 cm
L 43 x B 25 x H 14 cm
L 60 x B 25 x H 14 cm
L 60 x B 25 x H 14 cm
L 30 x B 30 x H 25 cm
L 30 x B 30 x H 25 cm
L 60 x B 30 x H 25 cm
L 60 x B 30 x H 25 cm
L 50 x Ø 15 cm
L 30 cm Ø 15 cm
L 100 cm Ø 15 cm
L 180 x B 30 x H 10 cm

Vægt
280 g
100 g
500 g
80 g
540 g
82 g
660 g
110 g
720 g
140 g
1360 g
220 g
400 g
240 g
900 g
1860 g
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MASTER Comfort Stödkilar och positoneringskuddar
A. Placering av Stödkilar

1A) Bruger Brukaren sitter
upp i sängoch har behov av
lite stöd för överkroppen.
Stödkilarna placeras från
skulderblad och neråt på
var sida.

2A) Stödkilarna kan med
fördel placeras under
brukaren lår. Botten är
försedd med antiglid
och ligger därför stabilt
på underlaget.

B. Placering af magkil

1B) Brukaren ligger på
sida och har behov av
stöd framifrån. Magkilen
placeras således ut från
magpartiet och gärna lite
in under brukarens mage
för att stabilsera
brukaren i sidled.

C. Placering af Ryggkil

1C) Brukaren ligger på
sida. Ryggkilen placeras
bak vid brukarens rygg.
Antiglidet på kuddens
undersida gör att
Ryggkilen ligger stabilt
mot underlaget.
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MASTER Comfort Stödkilar och positioneringskuddar
D. Placering av positioneringskuddar

1D) Brukaren sitter upp i
sängen. För att förhindra
brukaren att glida ut till
sidan palceras en
positioneringskudde
placeras en
positioneringskudde ner
längs brukarens
överkropp eventuellt på
bägge sidor.

2D) Brukaren ligger på rygg
och positioneringskudde
palceras under knä för att
förhindra översträckning av
benen.

3D) Brukaren sitter i
rullstol. För att förhindra
brukarens knän ligger
mot varandra placeras
positioneringskudden
mellan brukarens knä.

E. Placering av cylinderkil

1E) Brukaren sitter
upprest i sängen. För att
förhindra brukaren att
glida ut i sida palceras
cylinderkilen ned längs
brukarens överkropp
eventuellt på bägge sidor.

2E) Brukaren ligger i
ryggläge. Cylinderkilen
placeras under knäna, så
översträckning av benen
undviks.

3E) Brukaren sitter i
rullstol. För att förhindra
brukarens knän ligger
mot varandra placeras
Cylinderkilen mellan
brukarens knä.

F. Placering af zigzag-kil

1F) Brukaren ligger på
sida och har behov av
stöd på hela baksidan av
kroppen. Zigzag-kilen
placeras från brukarens
huvud och ner efter längs
kroppen.

2F) Brukaren ligger på sida och
har behov av stöd på framsidan
av kroppen. Zigzag-kilen placeras
således så att brukaren kan stödja
sin arm på kilens övre del. Zigzagkilens nedre del lägges mellan
brukarens ben och säkrar
därmed optimalt stöd i sidled.
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MASTER Comfort

Stöd och positionering

Tvättanvisning

Produktbeskrivning

Master COMFORT överdrag.
positioneringskudde och
cylinderkil kan tvättas i
80 grader C

Vid tvätt av överdrag
skall blixtlås stängas helt.
Tvättas med fördel i
tvättpåse.

80
Low temp.

Endast skonsam torktumling

VARNING

Skölj och Blekmedel får inte
användas

Produkterna kan också avtorkas med sprit

Fördelar
Stöd-, Mag- och ryggkilar
•
•
•
•
•
•
•
•

Unika stödegenskaper
Formar sig efter kroppen
Skummet återgår till sitt ursprung efter användandet
Har glidsäkert material på undersida
Tvättbart avtagbart överdrag
överdrag kan köpas separat
Kan desinficeras med sprit
Lång hållbarhet

Cylinderkil och Positioneringskudde
• Innehåller äkta Micro Krögerkulor som inte
plattas ihop
• Utjämnar tryck
• Kan formas efter behov
• Kan maskintvättas
• Kan desinficeras med sprit
• Lång hållbarhet

Viktigt
•
•
•

Se till att Master CARE hjälpmedel är er
intakt med frekvent eftersyn.
Om detta hjälpmedel har kritiskt slitage
eller på annat sätt har skdor, skall det inte
användas.
Är du osäker på ditt hjälpmedel skall du
omgående kontakta din återförsäljare
eller Master CARE.

ANSVAR
•

Används detta hjålpmedel felaktigt
eller olämpligt påtager Master CARE
sig inte ansvaret for olyckor som
medför allvariga personskador.

Stöd, Mag och Ryggkilar
Kilerna består av positionerings och stöd kuddar i Viscoelastiskt skum .
Ryggkilen har en kärna av PU-skum som är belagd med 50mm
Viskoelastiskt skum som är temeratur -följsam-, formar sig efter
kroppen och ger brukaren fullkomligt stöd utan mottryck. När
kroppen avlägsnar sig från kilen, upprättar sig skummet till sitt
ursrpung . Kilarna är försedda med avtorkbart och tvättbara överdrag,
dessa är även flamhämmande, elastiskt och läck-tätt PU-belagt
polyester. Överdraget vidare försedd med glidsäkert material på
undersidan som verkar så att kilarna ligger stabilt på underlaget.
Överdrag kan köpas separat.
Cylinderkil och Positioneringskuddar
Leveraras i flamhämmande material andningsbart elastiskt PU belagt
polyester. Kilar/Kuddarnas innehåll har äkta mikro Kröyerkulor, dessa
plattas inte samman utan behåller sin runda form under lång tid och
dessa har därmed lång livstid. Kan maskintvättas i 80 grader C..
Zigzagkil
Zigzag-kilen består av en positionerings och stödkudde. den levereras
i flamhämamnde, andningsbart, elastiskt PU belagd polyester.
Zigzag-kilen innehåller flamhämmande antistatiska flamingokulor,
dessa plattas inte samman och ger därmed lång livstid. Överdrag kan
köpas separat Kan tvättas. Ökar komforten i förbindelse med
positionering.

Användning
Stödkilar
Stödkilarnas placeras från skulderbladen och neråt och ger därmed
ett stöd för brukaren i sittande ställning. Stödkilarna kan också
användas i samband med positionering i liggande ställning.
Magkil
Magkilen ger unik avlastning och stöd under magen samt bakiom
ryggen när brukaren ligger på sida. Magkilen kan med fördel
placeras under brukarens mage innan brukaren vänds på sida.
Används Magkilen som stöd för ryggen kan den med fördel placeras
mellan ryggen och sänggrinden samt under lakanet eller Master
Turner, varefter brukaren förflyttas försiktigt in mot magkilen.
Ryggkil
Rygkilen ger en unik avlastning och stöd för ryggen när brukaren
ligger på sida. Placeras med fördel mellan brukaren och sänggrinden
varefter brukaren förflyttas försiktigt mot ryggkilen.
Cylinderkil och Positioneringskudde
Cylinderkil och Positioneringskudde kan formas efter brukarens behov
och ger bland annat en unik avlastning samt förebygger tryck. Dessa
kan användas till att stödja ryggen, nacke och stödj kroppen i
liggande ställning. Positioneringskudden används vidare till stöd på
framsida av kroppen, mellan och under knän.
Zigzag-kil
Zigzag-kilen kan användas både framför och bakom brukaren som ger
därmed möjlighet att få fullt stöd längs hela kroppen.
Återförsäljare:
Pernova Hjälpmedel AB
Karlsgårdsvägen 22
92232 Vindeln

MASTER CARE

S O F I E N LY S T V E J 3

DK-8340 MALLING

+45 8693 8585

info@pernova.se
www.pernova.se

MAIL: INFO@MASTER-CARE.DK
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