
Star Puder
Puder med luftceller i høj kvalitet



Velkommen til Star Puder

Jonas er 44 år gammel og har siddet i kørestol siden 
2005, hvor han kom til skade ved kitesurfing. Han fik et 
knoglebrud ved TH 7/8. I dag lever han et aktivt liv med 
arbejde og familie.

Jonas er lige begyndt at bruge en Star Stabil Air-pude og 
er imponeret over komforten og stabiliteten.

Deformering af vævet  
kan resultere i tryksår
Forskningen inden for tryksår har de seneste 10-15 
år fokuseret på deformeringsprocesser i belastet 
væv. Disse processer opstår som en kombination 
af tryk og forskydning (shear), når vævet skubbes 
væk omkring knoglefremspring, når man forflyttes, 
sidder eller ligger ned. 

Forskningen viser også, at omfanget af og ha-
stigheden, hvormed vævet deformeres, i høj grad 
påvirkes af materialet mod de kritiske områder, 
hvilket for kørestolsbrugere er lig med siddepuden. 

(Loerakker 2010, Levy 2013)

Nedsynkning og omslutning 
reducerer deformering af vævet
En siddende person bør synke ned i puden, og 
puden skal omslutte kropsvævet. Det vil reducere 
deformeringen af vævet og fordele kropsvægten 
over et større område, hvilket igen reducerer defor-
meringen af vævet.

(Sprigle 2005)

Kategorier af tryksår
Tryksår kan opdeles i 4 kategorier: 

Tryksår kategori I: Intakt hud med nogen rødme, 
intakt kapillær-response. 

Tryksår kategori II: Blære eller overfladisk sår med 
rød rosa sårbund. 

Tryksår kategori III: Sår gennem hele hudens 
tykkelse og med synlig subkutant fedt. 

Tryksår kategori IV: Sår gennem hele hudens tyk-
kelse og med påvirket muskler og evt. knogle. 

Bemærk, at et tryksår i kategori 1 bør behandles 
som et sår og ikke blot som hudrødme. 

Læs mere på www.EPUAP.org/puclas

*  NPUAP sammenlignede omkostningerne ved PU-behandling 

med omkostningerne til forebyggende tiltag. Resultat: Fore-

byggelse er omkostningsbesparende (Barbara Braden 2012).

Nogle gange tager det kun et par minutter at udvikle et tryksår, men det kan tage 
flere måneder at hele. Forebyggelse af tryksår er hverken kompliceret eller dyrt. 
Det er heling af tryksår, der giver samfundet enorme udgifter. Forskning viser, at 
over 95 % af alle tryksår kan forhindres.*

Risikoanalyse
For at vurdere en persons risiko for at udvikle 
et tryksår bør man benytte risikoanalyse-
skalaer som f.eks. Braden eller Nortons.
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"En god pude former sig efter og omslutter brugerens 
krop, så det ikke er kroppens strukturer, der formes af 
puden".

Star luftpuder
• Forskellige modeller 

•  De bedste trykfordelingsegenskaber

•  Fremstillet af neopren af høj kvalitet

StarLock 
Fremragende trykfordeling og 
ubegrænsede positioneringsmuligheder.

Etac tilbyder et omfattende udvalg af puder, der er 
af absolut topkvalitet med hensyn til forebyggelse/
heling af tryksår. Puderne har også fremragende 
positionerings- og stabiliseringsegenskaber. Kvalitet 
og egenskaber, der giver komfort og øget 
siddetolerance over tid.

Standard Air
Glimrende trykfordeling.

Stabil Air
Anatomisk formet skum i hver eneste 
luftcelle. Stabil!

Galaxy
Anatomisk kontureret – øjeblikkelig 
nedsynkning. Stabil!

Star-neoprenpuder med luftceller
• Optimal omslutning af kroppens form 
• Minimal deformering af vævet 
•  Øger siddetiden sammenlignet med skumpuder

www.etac.dk



Teknologi til luftcellelåsning
I luftcellepuder har det altid været vanskeligt at opnå den bedste kombination af trykfordeling, 
positionering og stabilitet. Denne udfordring løser StarLock på elegant vis. 

Takket være den patenterede Cell Locking-teknologi kan luftgennemstrømningen mellem luftcellerne i 
StarLock låses og dermed skræddersys til brugerens behov for positionering og stabilitet, samtidig med at 
puden beholder sine trykfordelende kvaliteter. Star-puder sikrer det højeste niveau af terapeutisk 
forebyggelse og behandling af tryksår for alle tryksårskategorier sammen med unikke 
positioneringsmuligheder og stabilitet. Starlock fås i 5, 7,5, 10 og 13 cm højde. Starlock-puden kan også 
nemt anvendes som en pude med ét kammer.

Star-puder leveres komplet med formsyet og strækbart betræk, håndpumpe, reparationskit og manual.
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StarLock
StarLock-puden kombinerer god trykfordeling med næsten ubegrænsede 
positioneringsmuligheder og stabilitet.



Funktioner
Nedsynkning og omslutning
Brugeren kan synke ned i puden. 
StarLock med høje celler giver den 
bedste omslutning.

Korrektion af asymmetri i 
bækkenet 
Giver en stabil siddestilling. Cell lock-
teknologien giver en individuel og 
præcis korrektion af bækkenasym-
metrier.

Trykfordeling
Fremragende trykfordelings- 
egenskaber. For brugere med svære 
tryksår i sædemusklerne anbefaler 
vi en StarLock med en cellehøjde på 
13 cm.

Foruden perfekt trykfordeling giver StarLock også 
optimale betingelser for at gå stolen frem. 

For at opnå optimale betingelser for at gå stolen frem 
(som vist på billedet til venstre), har luftpudens forkant 
et lavere lufttryk i højre side. Dermed kan højre fod 
nå gulvet - og venstre lår og bækken er fortsat godt 
understøttet. 

Perfekt trykfordeling og en stabil position, der fremmer 
aktivitet.
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Bestilling StarLock

StarLock 5 cm StarLock 7,5 cm StarLock 10 cm

Mål (B x D) Varenr. HMI-nr Varenr. HMI-nr Varenr. HMI-nr

26 x 26 cm ESSL20909-1 103469 ESSL30909-1 81678 ESSL40909-1 103365
26 x 30 cm ESSL20911-1 103470 ESSL30911-1 81688 ESSL40911-1 103366
26 x 34 cm ESSL20913-1 103471 ESSL30913-1 81689 ESSL40913-1 103367
30 x 26 cm ESSL21109-1 103472 ESSL31109-1 81756 ESSL41109-1 103368
30 x 30 cm ESSL21111-1 103473 ESSL31111-1 81757 ESSL41111-1 82076
30 x 34 cm ESSL21113-1 103474 ESSL31113-1 81758 ESSL41113-1 82077
30 x 39 cm ESSL21115-1 103475 ESSL31115-1 81759 ESSL41115-1 82620
34 x 26 cm ESSL21309-1 103476 ESSL31309-1 81760 ESSL41309-1 103369
34 x 30 cm ESSL21311-1 103477 ESSL31311-1 81761 ESSL41311-1 82078
34 x 34 cm ESSL21313-1 103478 ESSL31313-1 81762 ESSL41313-1 82079
34 x 39 cm ESSL21315-1 103479 ESSL31315-1 81763 ESSL41315-1 82080
34 x 44 cm ESSL21317-1 103480 ESSL31317-1 81764 ESSL41317-1 82081
39 x 30 cm ESSL21511-1 103481 ESSL31511-1 81765 ESSL41511-1 82082
39 x 34 cm ESSL21513-1 103482 ESSL31513-1 81766 ESSL41513-1 82083
39 x 39 cm ESSL21515-1 103483 ESSL31515-1 81767 ESSL41515-1 48426
39 x 44 cm ESSL21517-1 103484 ESSL31517-1 81768 ESSL41517-1 48425
39 x 49 cm ESSL21519-1 103485 ESSL31519-1 81769 ESSL41519-1 80277
39 x 53 cm ESSL21521-1 103486 ESSL31521-1 103363 ESSL41521-1 80278
44 x 34 cm ESSL21713-1 103487 ESSL31713-1 103364 ESSL41713-1 103370
44 x 39 cm ESSL21715-1 103488 ESSL31715-1 82623 ESSL41715-1 48427
44 x 44 cm ESSL21717-1 103489 ESSL31717-1 81770 ESSL41717-1 48428
44 x 49 cm ESSL21719-1 103490 ESSL31719-1 81771 ESSL41719-1 48429
44 x 53 cm ESSL21721-1 103491 ESSL31721-1 81772 ESSL41721-1 80279
49 x 39 cm ESSL21915-1 103492 ESSL31915-1 81773 ESSL41915-1 80280
49 x 44 cm ESSL21917-1 103493 ESSL31917-1 81774 ESSL41917-1 80281
49 x 49 cm ESSL21919-1 103494 ESSL31919-1 81775 ESSL41919-1 80282
49 x 53 cm ESSL21921-1 103495 ESSL31921-1 81776 ESSL41921-1 80283
53 x 39 cm ESSL22115-1 103496 ESSL32115-1 82632 ESSL42115-1 80288
53 x 44 cm ESSL22117-1 103497 ESSL32117-1 81778 ESSL42117-1 80284
53 x 49 cm ESSL22119-1 103498 ESSL32119-1 81777 ESSL42119-1 80286
53 x 53 cm ESSL22121-1 103499 ESSL32121-1 81779 ESSL42121-1 80287

Inkontinensbetræk
Formsyet og strækbart i 4 
retninger. Materiale: Vandtæt 
og åndbart stof på top og sider. 
Antiskrid på udersiden.
 
Varenr. ESICCSL(+de første 5 tal i 
varenr. for puden) 
Eks. ESICCSL20909

Standard betræk
Formsyet og strækbart i 4 ret-
ninger. Materiale: lycra, antiskrid 
på undersiden. 
(Reservedel)
 
Varenr. ESFCSL(+de første 5 tal i 
varenr. for puden)  
Eks. ESFCSL20909 

Star pumpe
(Reservedel)

Varenr. ESHP

Reparationskit
(Reservedel)

Varenr. ESRK

Tilbehør og reservedele

StarLock 13 cm

Mål (B x D) Varenr. HMI-nr

26 x 26 cm ESSL51010-1 80336
26 x 30 cm ESSL51012-1 80352
26 x 36 cm ESSL51014-1 80354
30 x 26 cm ESSL51210-1 80355
30 x 30 cm ESSL51212-1 80353
30 x 36 cm ESSL51214-1 80356
30 x 41 cm ESSL51216-1 80357
36 x 26 cm ESSL51410-1 80358
36 x 30 cm ESSL51412-1 80359
36 x 36 cm ESSL51414-1 80360
36 x 41 cm ESSL51416-1 80361
36 x 46 cm ESSL51418-1 80363
41 x 30 cm ESSL51612-1 80362
41 x 36 cm ESSL51614-1 80364
41 x 41 cm ESSL51616-1 80365
41 x 46 cm ESSL51618-1 80366
41 x 51 cm ESSL51620-1 80427
41 x 56 cm ESSL51622-1 80369
46 x 36 cm ESSL51814-1 80367
46 x 41 cm ESSL51816-1 80368
46 x 46 cm ESSL51818-1 80370
46 x 51 cm ESSL51820-1 80371
46 x 56 cm ESSL51822-1 80372
51 x 41 cm ESSL52016-1 80373
51 x 46 cm ESSL52018-1 80374
51 x 51 cm ESSL52020-1 80375
51 x 56 cm ESSL52022-1 80376
56 x 41 cm ESSL52216-1 80377
56 x 46 cm ESSL52218-1 80378
56 x 51 cm ESSL52220-1 80379
56 x 56 cm ESSL52222-1 80380
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Sådan justeres StarLock luftlåseteknologien

Sådan justeres StarLock lufttrykket

A.  Kontrollér, at håndtag (1) er drejet parallelt  
med røret (åben).

• Tryk på knap (2) i 5 sekunder.
• Placer brugeren i den ønskede stilling, hold  

denne stilling i 10 sekunder.

B.   Klem kuglen sammen ca. 20 gange (indtil der 
er betydelig modstand mod at klemme mere).

C.   Drej håndtag (1) for at låse indstillingen.

Open

5

1

2

Open

5

2

1

Closed

1

Closed

1

A B C

Vedligehold
Se side 15 for info om rengøring og vedligehold.

• Tjek med hånden; der skal være en afstand 
på 2-3 cm mellem pudens bund og brugerens 
bagdel.

• Når der er asymmetri, skal den laveste side altid 
tjekkes først.

• Hvis det er nødvendigt, kan der pumpes mere 
luft i, mens brugeren sidder på puden.

• Med højere celler vil brugeren synke dybere ned 
i puden, og trykfordelingen øges.

• Pump puden op
• Placer brugeren på puden
• Luk luft ud, samtidig med, at du 

tjekker luftmængden i puden.

2-3 cm
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Unikt formede celler 
Galaxy puden har unikt anatomisk formede celler. Den anatomiske form giver også øjeblikkelig 
nedsynkning og omslutter brugerens kropsstruktur. Den har gode trykfordelingsegenskaber. Da Galaxy er 
delt i to kamre, kan lufttrykket indstilles separat for den følsomme region bagtil.

Star Galaxy
Galaxy puden med to separate kamre: et fortil og et bagtil, kombinerer flercellet 
luftteknologi med et patenteret, anatomisk formet design, som støtter specifikke 
områder og passer til den anatomiske form.

Star-puder leveres komplet med formsyet og strækbart betræk, håndpumpe, reparationskit og manual.

Ventil til kammer bagtil Ventil til kammer fortil
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Funktioner
Nedsynkning og omslutning
Forkonturerede puder for en sym-
metrisk position. Omslutter kroppens 
struktur på optimal vis.

Justerbar fra forside til bagside
Juster luften under siddeknogle- 
området, der er adskilt fra det for-
reste område, som understøtter 
lårene. 

Trykfordeling
Fremragende trykfordeling.

Justering og vedligehold
Se side 14-15 for justeringsmuligheder af lufttryk, 

samt info om rengøring og vedligehold.

Galaxy 4-8 cm

Mål (B x D) Varenr. HMI-nr.
36 x 36 cm ESGXY1414-2F 103377
36 x 41 cm ESGXY1416-2F 103378
41 x 36 cm ESGXY1614-2F 103386
41 x 41 cm ESGXY1616-2F 103379
41 x 46 cm ESGXY1618-2F 103380
46 x 41 cm ESGXY1816-2F 103381
46 x 46 cm ESGXY1818-2F 103382
46 x 51 cm ESGXY1820-2F 89567
51 x 41 cm ESGXY2016-2F 103383
51 x 46 cm ESGXY2018-2F 103384
51 x 51 cm ESGXY2020-2F 103385

Bestilling Galaxy

Inkontinensbetræk
Formsyet og strækbart i 4 
retninger. Materiale: Vandtæt 
og åndbart stof på top og sider. 
Antiskrid på udersiden.
 
Varenr. ESICCGXY(+de første 4 
tal i varenr. for puden) 
Eks. ESICCGXY1414 

Standard betræk
Formsyet og strækbart i 4 ret-
ninger. Materiale: lycra, antiskrid 
på undersiden. 
(Reservedel)
 
Varenr. ESFCGXY(+de første 4 tal 
i varenr. for puden)  
Eks. ESFCGXY1414 

Star pumpe
(Reservedel)

Varenr. ESHP

Reparationskit
(Reservedel)

Varenr. ESRK

Tilbehør og reservedele
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Stabil Air, den nye generation af luftcellepuder
Skumrørene i Stabil Air-puden har forskellig højde. Rørene på ydersiden er højere, mens rørene under 
brugerens bagdel, haleben og ben er lavere. Det skaber et anatomisk formet ekstra lag, der giver 
yderligere beskyttelse af huden. Det øger stabiliteten og gør forflytning til og fra puden nemmere. 

Stabil Air er en flercellet pude med ét kammer, som er let at anvende, og som giver stabilitet.

Star Stabil Air
Stabil Air-puden er den perfekte sammensætning af en luftcellepude og bløde 
skumrør inden i hver eneste luftcelle.

Star-puder leveres komplet med formsyet og strækbart betræk, håndpumpe, reparationskit og manual.

• Hver enkelt celle har et indbygget blødt 
skumrør i polyurethanskum

• Alle luftceller er 7,5 cm høje 

• Skumrørene skaber et  
anatomisk formet design  
med højere rør på de  
laterale sider

• Stabil Air er den nye  
generation af luftcelle- 
puder med ét kammer.
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Funktioner
Nedsynkning og omslutning
Tillader, at brugeren synker ned i 
puden. Omslutter kroppens struktur 
på optimal vis.

Anatomisk formet skum
Den indbyggede skum øger stabilite-
ten og gør forflytning til og fra puden 
nemmere. Samtidig er brugeren 
stadig sikret, hvis puden skulle miste 
luft.

Trykfordeling
Gode trykfordelingsegenskaber. 

Justering og vedligehold
Se side 15 for justeringsmuligheder af lufttryk, samt 

info om rengøring og vedligehold.

Stabil Air 7,5 cm

Mål (B x D) Varenr. HMI-nr.

26 x 26 cm ESSA30909-1 103402
26 x 30 cm ESSA30911-1 103403
26 x 34 cm ESSA30913-1 103404
30 x 26 cm ESSA31109-1 103405
30 x 30 cm ESSA31111-1 103406
30 x 34 cm ESSA31113-1 103407
30 x 39 cm ESSA31115-1 103408
34 x 26 cm ESSA31309-1 103409
34 x 30 cm ESSA31311-1 103410
34 x 34 cm ESSA31313-1 103411
34 x 39 cm ESSA31315-1 103412
34 x 44 cm ESSA31317-1 103413
39 x 30 cm ESSA31511-1 103414
39 x 34 cm ESSA31513-1 103415
39 x 39 cm ESSA31515-1 103416
39 x 44 cm ESSA31517-1 103417
39 x 49 cm ESSA31519-1 103418
39 x 53 cm ESSA31521-1 103419
44 x 34 cm ESSA31713-1 103420
44 x 39 cm ESSA31715-1 103421
44 x 44 cm ESSA31717-1 103422
44 x 49 cm ESSA31719-1 103423
44 x 53 cm ESSA31721-1 103424
49 x 39 cm ESSA31915-1 103425
49 x 44 cm ESSA31917-1 103426
49 x 49 cm ESSA31919-1 103427
49 x 53 cm ESSA31921-1 103428
53 x 39 cm ESSA32115-1 103429
53 x 44 cm ESSA32117-1 103430
53 x 49 cm ESSA32119-1 103431
53 x 53 cm ESSA32121-1 103432

Bestilling Stabil Air

Inkontinensbetræk
Formsyet og strækbart i 4 
retninger. Materiale: Vandtæt 
og åndbart stof på top og sider. 
Antiskrid på udersiden.
 
Varenr. ESICCSA(+de første 5 tal i 
varenr. for puden) 
Eks. ESICCSA30909 

Standard betræk
Formsyet og strækbart i 4 ret-
ninger. Materiale: lycra, antiskrid 
på undersiden. 
(Reservedel)
 
Varenr. ESFCSA(+de første 5 tal i 
varenr. for puden)  
Eks. ESFCSA30909 

Star pumpe
(Reservedel)

Varenr. ESHP

Reparationskit
(Reservedel)

Varenr. ESRK

Tilbehør og reservedele
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Gode nedsynkningsegenskaber med glimrende omslutning
Trykfordelingen fås ikke bedre end med de omslutningsegenskaber, som Standard Air-pudeserien med ét 
kammer har. Neoprencellernes fleksibilitet gør, at de former sig omkring bagdelen, så deformering af væv 
holdes på et meget lavt niveau. 

Standard Air fås i to forskellige højder; 5 og 10 cm. Jo højere celler, jo bedre trykfordelingsegenskaber. 

Funktioner
Nedsynkning og omslutning
Brugeren kan synke ned i puden. 
Omslutter kroppens struktur på 
optimal vis. 

Trykfordeling
Fremragende trykfordeling.

Star Standard Air
Luftcellepude med ét kammer med fremragende trykfordelingsegenskaber

Star-puder leveres komplet med formsyet og strækbart betræk, håndpumpe, reparationskit og manual.

Justering og vedligehold
Se side 15 for justeringsmuligheder af lufttryk,  

samt info om rengøring og vedligehold.
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Standard Air 5 cm Standard Air 10 cm

Mål (B x D) Varenr. HMI-nr. Varenr. HMI-nr.

26 x 26 cm ESSCS0909-1 103433 ESSC0909-1 103371
26 x 30 cm ESSCS0911-1 103434 ESSC0911-1 103372
26 x 34 cm ESSCS0913-1 103435 ESSC0913-1 103373
30 x 26 cm ESSCS1109-1 103436 ESSC1109-1 103374
30 x 30 cm ESSCS1111-1 103437 ESSC1111-1 103375
30 x 34 cm ESSCS1113-1 103438 ESSC1113-1 82126
30 x 39 cm ESSCS1115-1 103439 ESSC1115-1 82138
34 x 26 cm ESSCS1309-1 103440 ESSC1309-1 82139
34 x 30 cm ESSCS1311-1 103441 ESSC1311-1 82140
34 x 34 cm ESSCS1313-1 103442 ESSC1313-1 82141
34 x 39 cm ESSCS1315-1 103443 ESSC1315-1 82142
34 x 44 cm ESSCS1317-1 103444 ESSC1317-1 48462
39 x 30 cm ESSCS1511-1 103445 ESSC1511-1 103376
39 x 34 cm ESSCS1513-1 103446 ESSC1513-1 82144
39 x 39 cm ESSCS1515-1 103447 ESSC1515-1 82145
39 x 44 cm ESSCS1517-1 103448 ESSC1517-1 48463
39 x 49 cm ESSCS1519-1 103449 ESSC1519-1 82147
39 x 53 cm ESSCS1521-1 103450 ESSC1521-1 82148
44 x 34 cm ESSCS1713-1 103451 ESSC1713-1 82149
44 x 39 cm ESSCS1715-1 103452 ESSC1715-1 82150
44 x 44 cm ESSCS1717-1 103453 ESSC1717-1 48466
44 x 49 cm ESSCS1719-1 103454 ESSC1719-1 48467
44 x 53 cm ESSCS1721-1 103455 ESSC1721-1 82129
49 x 39 cm ESSCS1915-1 103456 ESSC1915-1 82132
49 x 44 cm ESSCS1917-1 103457 ESSC1917-1 82131
49 x 49 cm ESSCS1919-1 103458 ESSC1919-1 82130
49 x 53 cm ESSCS1921-1 103459 ESSC1921-1 82133
53 x 39 cm ESSCS2115-1 103460 ESSC2115-1 82134
53 x 44 cm ESSCS2117-1 103461 ESSC2117-1 82135
53 x 49 cm ESSCS2119-1 103462 ESSC2119-1 82136
53 x 53 cm ESSCS2121-1 103463 ESSC2121-1 82137

Bestilling Standard Air

Inkontinens-betræk
Formsyet og strækbart i 4 
retninger. Materiale: Vandtæt 
og åndbart stof på top og sider. 
Antiskrid på udersiden.
 
Varenr. ESICCSCS(+de første 4 tal 
i varenr. for puden) 
Eks. ESICCSCS0909 

Standard-betræk
Formsyet og strækbart i 4 ret-
ninger. Materiale: lycra, antiskrid 
på undersiden. 
(Reservedel)
 
Varenr. ESFCSCS(+de første 5 tal i 
varenr. for puden)  
Eks. ESFCSCS0909 

Star pumpe
(Reservedel)

Varenr. ESHP

Reparationskit
(Reservedel)

Varenr. ESRK

Tilbehør og reservedele
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Hvordan og hvorfor
Hvorfor vælge en  
Star-luftcellepude?
• Star-puder sikrer det højeste niveau af 

forebyggelse og behandling af tryksår, for alle 
tryksårskategorier.

• Jo højere celler, jo bedre ydeevne.
• Star-puder er også berømte for deres 

stabiliserings- og positioneringsegenskaber. 
• Star-puder forbedrer brugerens  

siddetolerance over tid.

Valg af størrelse 
Bredde: Hvis pudestørrelsen ikke passer præcis til 
kørestolens bredde, anbefaler vi en pude, der er en 
størrelse større frem for en, der er en størrelse 
mindre.

Dybde: På en kørestol 
med regulerbar 
stropryg er det vigtigt 
at måle sædedybden 
korrekt.

Sådan justeres lufttrykket

Sådan rengøres og vedligeholdes Star puder 

• Tjek med hånden; der skal være en 
afstand på 2-3 cm mellem pudens bund 
og brugerens bagdel (lavest placerede 
knoglefremspring).

• Når der er bækkenskævhed, skal den 
laveste side altid tjekkes først.

• Hvis det er nødvendigt, kan der pumpes 
mere luft i, mens brugeren sidder på 
puden.

• Med højere celler vil brugeren synke 
dybere ned i puden, og trykfordelingen 
øges.

• Pump puden op
• Placer brugeren på puden
• Luk luft ud, samtidig med, at du tjekker 

luftmængden i puden.

2-3 cm

Brugervægt 
Ingen begrænsninger, så længe puden har den korrekte størrelse 
i forhold til brugeren.

Pudemateriale 
Latexfrit neopren i høj kvalitet.  
Flammebestandig, elastisk. Farve: guld. 

Standard-betræk
Overside og sider: 83% Ripstop-nylon (ikke-absorberende stof, der 
bidrager til fugtfordampning), 17% Lycra. 
Underside: Vævet polyesterstof med coating af polyvinylblanding. 
(Antimikrobiel behandling for at hæmme udvikling af lugt samt 
bakterier, mug og jordslåethed. Flammebestandig).

Inkontinensbetræk: 
Overside og sider: 78% nylon, 22% elastan, dækket af en poly-
uretanfilm. 
Underside: Vævet polyesterstof med coating af polyvinylblanding 
(se standardbetræk).

Rengøring: 
Betræk: Maskinvaskes ved max. 80°C, ingen blegemidler.  
Pude: Håndvaskes med sæbe, natron eller eddike. Kan også 
maskinvaskes. Find yderligere info og vejledning i særskilt doku-
ment ”Genbrugsanvisning”. 

80°
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Shape Up! 
Siddestillingen afhænger meget af sædeoverfladen. God trykfordeling og form er vigtig for at 

skabe komfort og forbedre siddetolerancen over tid. Det er påvist, at en luftcellepude er det bedste  
produkt til opnåelse af dette. Stars unikke luftcelledesign giver også den bedste stabilitet,  

hvilket er afgørende for at opnå holdningskontrol og muliggøre aktivitet. 

Vi kalder det Ability Based Seating.

“Alle mennesker bør have muligheden for at leve et frit og uafhængigt 
liv, at kunne forfølge deres drømme, uanset fysiske forudsætninger.”
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Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

For seneste nyheder og løbende 
produktopdateringer - besøg www.etac.dk


