
Wing Polyair®
Indstilbar luftcelle-pude

KLINISK VEJLEDNING

Wing PolyAir leveres samlet som siddepude med betræk samt hånd-
pumpe med elektronisk måleenhed, og vejledende skema. 

Siddepuden vælges efter den størrelse 
der passer til brugeren og dennes stol.

PolyAir er inddelt i 1-2 luft kamre, der individuelt tilpasses med luft 
vha. den vedlagte håndpumpe med elektronisk måleenhed via ven-
tiler der er påmonteret så de er tilgængelige udefra.
Ventilerne er påsat en sort hætte, som skrues af før luftindtag. 
Der pustes et overtryk af luft i hver kammersektion med den medsendte håndpumpe.  Denne monteres 
ved at klemme enden henover ventilens studs, der er placeret forrest i hvert hjørne af siddepuden. Det skal 
sikres at studsen er trykket helt over ventilen og herefter skal der drejes en kvart til en halv omgang med 
uret, for sikker tilspænding. Når der er tilpas mængde luft i kamrene, sættes brugeren på puden. Via det ele-
ktroniske målesystem aflæses lufttrykket i hvert kammer og indstilles nøjagtigt til den værdi der er afmålt til 
den enkelte bruger. Hvis der er for meget luft fra start af, trykkes på den lille knap på måleenheden, hvorved 
luften tømmes fra puden. Der aflæses på måleenheden indtil den ønskede værdi er opnået.

Håndprøven er efterfølgende vigtig at benytte mhp. at sikre sig at puden er korrekt individuelt indstillet. Det 
anbefales at der er ca. 2 cm mellem tuber (siddeknoglerne) og bunden af puden.

Ved opfyldning af luft i kameren/ de to kamre, kan der sikres en optimal og stabil siddepositionering og kor-
rekt bækkenniveau.

Betrækket på PolyAir har en skridsikker bagside, så puden ilægges stolen med denne side nedad samt med 
håndtag i front. Dette for at lette transport af puden.

Betrækket er åndbart, kontinent samt strækbart i begge retninger.
Betrækket er fra start bearbejdet med allergivenlig antibakteriel middel.
Både betræk og pudedelen kan maskinvaskes ved 40°, dog er betrækket testet ved maskinvask på 80 ° i 
min. 10 min. Bør lufttørres.

Brugerens vægt (1) samt omkreds af bagdel måles (2) på det bredeste sted, henover undersiden af hofte-
benets spids i siddende stilling). De to måleværdier indsættes i måleskema  (3). Derved aflæses tallet (1-6) 
for hvor meget den elektroniske måleenhed skal stå på. 
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