
Udforsk mulighederne  
med dette startsæt fra Etac! 
Lige nu giver vi over 10% rabat på alle  
positioneringspuderne*, en stor gratis taske  
til at opbevare dem i, samt en gratis plakat  
der viser pudernes mange muligheder...

Læs mere om vores populære positioneringspuder på www.etac.dk
 *Rabat på puder, gratis taske og plakat gælder kun ved køb af dette komplette sæt. Priser er ekskl. moms. Tilbuddet gælder til og med 28/9 2018 - så længe lager haves.

Rhombo-med® 
Lejringsrulle 
20x220 cm Rhombo-med® 

Lejringsrulle 
12x140 cm 

Opbevaringstaske 
med plads til alle 
puderne

Rhombo-med® 
Rygstøttepude med fane 
65 x 90 cm

2 stk. Kilepude 
25 x 20 x 10 cm

Rhombo-med® 
Kanalsyet pude 
75 x 75 cm

Rhombo-fill® 
Nakkepude Ø40 cm

Rhombo-med® 
Rhombi Støttepude 
15 x 30 cm

Rhombo-fill® 
Universalpude 
25 x 80 cm

Bomuldsbetræk og 
Hygiejnebetræk til  
lejrringsrulle 

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

Spar 892,----------------NU KUN 3.995,-* 

Positionering 24/7
Lück PositioneringspuderRhombo-med®  Lejringsrulle

Lejringsrullen kan formes og tilpasses præcis efter brugerens leje. 
Den kan rystes, så den bliver mere fyldig på nogle partier og tyndere 
på andre. Er særlig velegnet til demente eller andre brugere med rum-
retningsforstyrrelser, da den giver en utrolig god taktil stimulation.

Rhombo-med®

Kanalsyet pudeDen kanalsyede pude er en fl eksibel pude, som støtter og afl aster. 
Puden kan formes og placeres under læggene for at afl aste hælene. 
I sideleje kan puden placeres mellem benene for at beskytte udsat-
te områder. Puden giver unik stimuli pga. det kanalsyede design.

Rhombo-med®

Rhombi støttepudeRhombi er en funktionel lille støttepude, som placeres hvor der 
opstår mindre hulrum mellem krop og madras. Støttepuden virker 
afspændende på kropsdelen, hvilket forplanter sig til resten af krop-
pen. Kan også med fordel benyttes som støtte for brugerens hånd 
og håndled.

Rhombo-med®

Rygstøttepude med faneRygstøttepuden bruges i sideleje. Brugeren ligger på fanen, således 
at brugerens egen vægt holder puden på plads, så ryggen støttes 
præcist og stabilt. Puden kan også anvendes i sideleje til støtte af 
brugerens ben.

Rhombo-fi ll®
NakkepudeNakkepuden er for brugere med dårlig hovedkontrol, den kan anven-
des i halvsiddende leje i seng eller hvilestol. Giver god nakkestøtte. 
Nakkepuden er unik i forhold til afl astning af brugerens øre.

Kilepude
Kilepuden anvendes under bækkenet, brystkassen, skulderen el-
ler som sidestøtte for hovedet. Puden kan hjælpe med til at skabe 
symmetri over midterlinien og dermed mindske fejlstillinger og kon-
trakturer. 

Hygiejnebetræk

Puder

Bomuldsbetræk

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 HorsensTlf. 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, ØstHandicaporganisationernes HusBlekinge Boulevard 22630 Taastrup

 Trykfordelende
 Støttende
 Ventilerende
 Beholder sin elastisitet over tid Varmefordelende

 Stabiliserende
 Formbart, som tørt sand Ventilerende
 Varmefordelende
 Fugtfordelende

  Fugtfordelende
  Slidstærkt
  Allergineutralt
  Lang holdbarhed  Vaskes ved op til 95°

 Slidstærkt
 Allergineutral
 Lang holdbarhed
 Vaskes ved op til 95°

Rhombo-fi ll® -  Blødt og elastiskPudefyldet består af små luftige rhombeformede skumstykker.

Rhombo-med® - Formbart og støttendePudefyldet består af små luftige rhombeformede skumstykker med polypropylen kugler.
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