
Star Standard Air
Luftcellepute med unik 
omsluttende effekt
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Star Standard Air
Enkammerpute med utmerket trykkfordeling. 

Prisforhandlet, NAV-avtale Sitteputer med trykksårforebyggende egenskaper, DK 5.

Effektiv nedsynking og god omslutning
En enkammerpute har de beste forutsetningene for å omfordele trykket. Med høye celler er nedsynkingen og 
omslutningen på sitt beste. Dette resulterer i minst mulig skade på vevet. Standard Air er prisforhandlet i cellehøyde 
10 cm. Jo høyere cellene er, jo bedre trykkfordelingsegenskaper.

Egenskaper

Tilbehør

Enkammerpute med dynamisk 
stabilitet
Cellene tilpasser seg kroppsformen og 
den minste bevegelse, noe som stimulerer 
blodsirkulasjonen i vevet. Perfekt for brukere 
med lavt aktivitetsnivå.

Nedsynkning og omslutning
Luftcellene lar brukeren synke ned i puten og 
få perfekt omslutning. Jo høyere cellene er, jo 
bedre omslutning.

Trykkfordelende
Standard Air har utmerkede 
trykkfordelingsegenskaper. Luftcellene 
tilpasser seg kroppsformen og minimerer 
risikoen for vevsdeformasjon. Perfekt for 
forebygging og behandling av trykksår.

Enkel håndtering
Enkammerpute betyr kun lufttrykkjustering 
med en ventil. Standard Air er en genial 
kombinasjon av enkel håndtering 
og dynamisk stabilitet, som kan øke 
sittetoleransen.

Hygienetrekk
Trekk i pustende og flammesikker nylon med 
fireveis stretch og forseglet glidelås.

Standair Air leveres komplett med to standard trekk, håndpumpe, manual og reparasjonssett.



Slik justeres lufttrykket

•Åpne ventil (vri mot venstre). Pump opp puten og 
lukk ventilen (vri mot høyre) når brukeren har riktig 
nedsenking.

•Plasser brukeren på puten.

•Slipp ut luften (vri ventil mot venstre)

•Sjekk med hånden at det er en avstand på 2–3 cm mellom 
bunnen av puten og brukersetet.

•Ved tiltet bekken, sjekk den nederste siden først.

•Om nødvendig kan puten enkelt fylles med mer luft mens 
brukeren sitter på puten.

•Høyere luftceller gir dypere nedstigning og omslutning, noe 
som gir enda bedre trykkfordelingsegenskaper.
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Standard Air  
- ett kammer

10 cm HMS nr. Standard Air  
- ett kammer

10 cm HMS nr.

26 x 26 cm ESSC0909-1 244909 39 x 49 cm ESSC1519-1 244925

26 x 30 cm ESSC0911-1 244910 39 x 53 cm ESSC1521-1 244926

26 x 34 cm ESSC0913-1 244911 44 x 34 cm ESSC1713-1 244927

30 x 26 cm ESSC1109-1 244912 44 x 39 cm ESSC1715-1 244928

30 x 30 cm ESSC1111-1 244913 44 x 44 cm ESSC1717-1 244929

30 x 34 cm ESSC1113-1 244914 44 x 49 cm ESSC1719-1 244930

30 x 39 cm ESSC1115-1 244915 44 x 53 cm ESSC1721-1 244931

34 x 26 cm ESSC1309-1 244916 49 x 39 cm ESSC1915-1 244932

34 x 30 cm ESSC1311-1 244917 49 x 44 cm ESSC1917-1 244933

34 x 34 cm ESSC1313-1 244918 49 x 49 cm ESSC1919-1 244934

34 x 39 cm ESSC1315-1 244919 49 x 53 cm ESSC1921-1 244935

34 x 44 cm ESSC1317-1 244920 53 x 39 cm ESSC2115-1 244936

39 x 30 cm ESSC1511-1 244921 53 x 44 cm ESSC2117-1 244937

39 x 34 cm ESSC1513-1 244922 53 x 49 cm ESSC2119-1 244938

39 x 39 cm ESSC1515-1 244923 53 x 53 cm ESSC2121-1 244939

39 x 44 cm ESSC1517-1 244924

Brukervekt
Ingen maksvekt, men putens størrelse må tilpasses brukerens størrelse. 

Materiale, pute
Lateksfri, høykvalitets gullfarget neopren. Samsvarserklært og brannsikker.

Materiale, trekk
Topp: 92 % polyester, 8 % elastan. Sider: 3 mm svart stretch.                                    
Bunn: Sklisikker og flammebestandig PU. 

Materiale, hygienetrekk
Topp og sider: 78 % nylon, 22 % elastan, dekket med polyuretanfilm.                        
Bunn: Sklisikker og flammebestandig PU. 

Rengjøring 
Pute: Håndvask med såpe, natron eller eddik. For desinfeksjon,

bruk 70 % desinfeksjonsløsning. Maskinvask maks 60ºC i 10 min.

60°

Rengjøring av standard trekk:                    Rengjøring av hygienetrekk:  
Maskinvask 60 ºC. Ikke bruk blekemiddel.       Maskinvask 80 ºC. Ikke bruk blekemiddel.

60° 80°
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“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine 
drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no

Etac AS - P.boks 249 - 1501 Moss
Telefon: 815 69 469 
E-post: hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no


