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Bruksområder for Nima Equagel Allround 
Nima Equagel Allround er en sikker og god sittepute med fremragende trykksårforebyggende 
egenskaper. Den kan med fordel brukes av personer som er i risikosonen for å utvikle trykksår, er 
smerteutsatt eller som behøver et ekstra mykt, behagelig og luftig sitteunderlag. Sitteputen er også 
god ha hvis brukeren ikke er under kontinuerlig oppsikt, da man slipper å tenke på om puten for 
eksemp har for lite luft på grunn av feilinnstilling eller lekkasje. 
Puten er lett å rengjøre, og kan derfor benyttes av pasienter som er inkontinente og samtidig har beh 
ov for en luftig pute. 

1 Nima Equagel Allround gir svært lavt mottrykk mot korsbeinet, da de myke cellene kollapser og gir 
ett Dette gir puten svært gode trykkreduserende egenskaper (trykkavlastende og trykkfordelende) og gjør 
put svært god å sitte på. 
2 Nima Equagel Allround minimerer forskyvning og friksjon da den beveger seg sidelengs. Selve 
puten beveger seg sidelengs ved små hverdagslige bevegelser, istedenfor å skape skyvekrefter som gir 
hudrulling hos brukeren. Dette kan testes ved å bevege seg sidelengs når man sitter på puten. 
3 Puten har særdeles bra mikroklima. Den puster sannsynligvis bedre enn noen annen sittepute på 
markede siden den er åpen og man kan se tvers gjennom den. 
4 Nima Equagel Allround er en særdeles brukervennlig, tidsbesparende og sikker pute da det er nesten 
umulig å gjøre noe feil med den. Den må ikke innstilles, den har ingen løse deler og den kan ikke lekke 
hverken luft eller gele. 
5 Den er svært enkel å rengjøre – den skal bare skylles av, og lufttørker hurtig. Dette gjør den til et godt 
alternativ som dusjpute om man tar av trekket. Det gjør den også til en pute som egner seg godt for bruk 
ved risiko for inkontinens, i kombinasjon med et luftig trekk. Skulle det skje et uhell, kan trekket vaskes i 
maski mens puten skylles av i f.eks. dusjen. 

Det kan være formålstjenlig å teste puten med og uten treplaten. Det er høyst subjektivt om man 
foretrekker puten med eller uten plate, og ingen av delene er riktig eller feil, men puten kjennes helt 
annerledes når den brukes med platen. 

Vi håper at disse putene møter alle dine sitteputebehov. De er laget med et helt nytt gelemateriale som er 
formstabilt nok til å holde fasongen. Dermed er det mulig å skape en "vokskakestruktur" med åpne celler i 
et mykt og føyelig materiale, noe som gir puten egenskaper ingen andre puter på markedet kan etterligne.
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Trykkfordelende+/+trykkavlastende+sittepute+i+gelemateriale+for+de+som+må+sitte+
lenge+i+rullestol.+Profilert+sittegrop+i+komfortlaget.+Høyde+8,5+cm+

EquaGel!er!en!tørr!polymergele!som!kjennes!nesten!gummilignende!ved!berøring.!
Den!viktigste!funksjonen!er!måten!cellene!samarbeider!på.!Hver!cellevegg!kan!bare!ta!en!lett!
belastning,!og!når!denne!terskelen!overskrides!fordeles!belastningen!til!de!omkringliggende!
celleveggene!slik!at!støtten!for!brukerens!vekt!fordeles!så!jevnt!som!mulig!over!puten.!

Hver!EquaGel@modell!har!en!totrinns!cellestruktur.!Den!øvre!delen!av!puten!består!av!et!
smårutet!gelenettverk!som!er!ekstra!trykkfølsomt.!Dette!laget!kalles!komfortlaget.!De!
kroppsdelene!som!trenger!støtte!synker!gjennom!dette!laget!og!ned!i!laget!under,!som!kalles!
støttelaget.!

Kombinasjonen!av!putens!myke!gele!og!strukturelle!oppbygning!gir!et!svært!bekvemt!
sitteunderlag.!Siden!puten!har!helt!åpne!celler,!gir!den!også!brukeren!et!utrolig!godt!
mikroklima.!Kombinasjonen!av!det!myke!materialet!og!de!godepusteegenskapene!gir!puten!
svært!effektive!trykksårforebyggende!egenskaper.!Utjevningsplate+leveres+gratis+med+puten
+om+det+er+behov+for+dette+f.eks.+i+stol+med+hengekøyesete.!
Fakta!
Materialspesifikasjon!
Base!i!gelestruktur!med!to!lag.!
Overtrekk!i!brannsikret!polyester!

!
Rengjøring!
Puten!kan!overflatedesinfiseres!med!
vaskemidlene!som!er!oppført!på!etiketten,!
men!den!kan!ikke!vaskes!i!maskin.!Puten!skal!
lufttørkes.!!
Putetrekk!vaskes!i!maskin!på!60!grader!og!
kan!tørkes!i!trommel.!

Vekt!
0,8@3,5!kg!avhengig!av!størrelse!

Størrelser!
Finnes!i!sittebredder!fra!27!cm!til!55!cm,!
størrelser!over!ca.!50!cm!bygges!ut!med!gel!

CEJmerket+

Brukervekt!
Maks!160!kg!

Tilbehør!
@ Luftgjennomtrengelig!standardtrekk!
@ Inkontinensbeskyttende!trekk!
@ Hygienetrekk!
@ Utjevningsplate!(gratis!tilbehør)!

!
Brukerinformasjon: Puten er klar for bruk. Ta den ut av emballasjen og legg den i rullestolen i 
henhold til merkene på puten (frem, bak, opp, ned). 


