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jsou vyrobeny ze suchého polymeru AKTON
rovnomìrnì rozkládají kolmý tlak
sniují tangenciální tlak
rozptylují teplo
unesou jakoukoliv hmotnost bez pokození
propoutí rtg paprsky
samy odstraòují pokození jako propíchnutí nebo
proraení
neobsahují latex, materiál podobný tkáni, s nìkterými
vlastnostmi pokoky, lze je pouít pøímo na tìlo
pacienta, pøípadnì pouít kontaminaèní nebo tkaný kryt
jsou nehoølavé, samozháecí
jenoduché èitìní dezinfekèními prostøedky, antimikrobní
vlastnosti
efektivní vzhledem k cenì, znovu pouitelné, trvanlivé
neabsorbují tìlesné pachy a tekutiny
materiál je schopen kontrolovat teplo a vlhkost,
rovnomìrnì vyzaøovat teplo podlokou

Více informací hledejte na naich internetových stránkách:

www.actioncb.cz
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Antidekubitní a polohovací podloky

Antidekubitní a polohovací podloky

Podloka ACTION do klozetového køesla typ
COMMODE, rozmìry 41x41x2.2 cm, s oválným výstøihem a sadou
suchých zipù pro bezpeèné pøipevnìní ke klozetovému køeslu;
podloka je vyrobena ze speciálního polymeru AKTON
Cena: 1712,- Kè
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Podloka ADAPTIVE CG1818 je vhodná
pro klienty vystavené støednímu a
vysokému riziku. Mùe být pouita pro
osoby sedící v jedné pozici více hodin
nebo na lùku. Je tvoøena 14 mm silným
kostièkovým profilem z materiálu AKTON.
Podloky mohou být opatøeny tkaným obalem s antiskluzovou
spodní stranou a rukojemi (jako typ PILOT).
Cena: 4 186,- Kè
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Podloka typ PILOT 9000
Jedná se o podloky urèené pro dlouhodobé pouití. Jsou vhodné
pacienty vystavené støednímu a vysokému riziku. Mohou být pouity pro
osoby sedící v jedné pozici 8 a více hodin nebo na lùku. Jsou tvoøeny
25,4 mm silnou vrstvou materiálu AKTON®. Rozmìr: 41 x 41 cm
Cena: 2 926,- Kè
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Podloka typ COMBO 6400
Kombinace podloky na invalidní vozík a na lùko. Jsou tvoøeny 25,4 mm
silnou vrstvou materiálu AKTON®. Pokud jsou pouity do køesla (pøeloené
v tkaném obalu) mají rozmìr 41 x 43 x 4,4 cm. Rozmìr v rozloeném
tvaru: 41 x 85 x 2,2 cm
Cena: 5 940,- Kè
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Podloka pod patu 40502
- poskytuje ochranu pro oblast kotníku,
nevyuívá vak suchého zipu. Pacientùv kotník se jednodue uloí
do výøezu v podloce. Prùstøih v zadní èásti zajiuje ochranu oblasti
achilovy lachy. Navíc tyto podloky umoòují
vícenásobné kombinace a tím poskytují rychlou
a snadnou ochranu pro jakékoliv kosti pøed
otlaky. Cena: 1 290,- Kè/ks
Chrániè kotníku a paty, lokte 20401A
- je vhodný pro vechny procedury vyadující dlouhodobou nehybnost a
vytváøející tlak na oblast kotníku. Pouití je jednoduché - pacientovo
chodidlo/loket se vloí do chránièe a zajistí suchým zipem. Cena: 1 980,Kè/pár
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Výbìr ze sortimentu,
ceny vè. DPH 5%
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