Relax kussens

Totale ontspanning! Gedaan met stramme schouders en nekpijn,
gedaan met doorligwonden! De Relax positioneringskussens
zorgen voor een stabiele en ontspannen lichaamshouding en
ontlasten wervelkolom, rug en ledematen. In het ziekenhuis, het
rusthuis, thuis gezellig in de zetel of in het bed zijn de Relax kussens
een zaligheid. Relax kussens geven u de nodige ondersteuning op
alle leeftijden. De kussens positioneren en ondersteunen en zijn
dus uitermate geschikt ter preventie van doorligwonden.

Vulling

De vulling van het Relax-gamma maakt de kussens zo uniek. Speciale minipolystyreenkorreltjes zijn
onder druk gevuld met lucht voor een ideale comfortbalans en een lange levensduur. De bolletjes zorgen
voor een gelijke drukverdeling op het lichaam. Doorligwonden worden verholpen en vermeden door de
gelijke drukverdeling op het lichaamsdeel en de goede lucht-circulatie in het kussen. De korrels zijn zeer
duurzaam, vormvast, milieuvriendelijk, brandvertragend en antihuisstofmijt.

Uitvoering kussens

Katoen
Dit is een sterke katoenen stof geschikt
voor dagelijks gebruik.

Bi-tec
Dit materiaal is geschikt voor medische doeleinden
en heeft volgende eigenschappen:
 ondoordringbaar
 Samenstelling
 ademend
• 45% PE
 bi-elastisch
• 55% PU
 antihuisstofmijt
 Kleur: hemelsblauw
 antibacterieel
 brandvertragend
 afwasbaar met bijna
elk ontsmettingsmiddel

 100% katoen
 Kleur: wit

Kleuren Relax slopen

Voor een optimale hygiëne en lange levensduur raden wij u aan een sloop rond elk kussen te plaatsen. Lichte kleurverschillen zijn mogelijk.
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Standaard

Standaard XL

Compact

Neck

Baby

Baby XL

Abductie

Abductie Spie

Pillow

Pillow met ooruitsparing

CVA

S-kussen

Chair

Knee

Support

U-sit

Donut

Hielkussen

Sealed Standaard
100% waterdicht

Uitgebreide informatie via onze webshop
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