
Fordele for patienten/borgeren
• Bedre komfort
• Alle puder er trykaflastende.
• Alle puder er med bomuldsbetræk, og der kan 
tilkøbes inkontinensbetræk.
•Øget livskvalitet

Fordele for sundhedspersonalet
• Nem håndtering
• Kan vaskes ved 60° C
• Gode trykreducerende egenskaber
• Alle puder er med bomuldsbetræk, og der kan 
tilkøbes inkontinensbetræk.

 

Til brugere med specielle behov
• Trykaflastning til tryktruede brugere
• Kropsafgrænsning til demente, smerteprægede 
eller neurologiske brugere
• Positionering til venderegimer, trykaflastning
og i forbindelse med plejesituationer i sengen

Kontakt vores specialister i tryksårsforbyggelse for at høre nærmere
om mulighederne, brugen og effekten af vores lejringspuder.
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Udfordring: Mange borgere og patienter har brug for ekstra støtte, positionering eller kropsafgrænsning for 
at opnå en bedre komfort og eventuelt smertelindring. Vores lejringspuder kan bruges på mange måder, alt 
efter hvilken teknik man ønsker at bruge.

En pude – mange muligheder
Zibo Flex er syet i kanaler og kan foldes og formes efter behov. Puden giver en stabil og behagelig 
støtte. Den er nem at arbejde med og kan bruges til aflastning og lejring, ved trykproblematikker, 
smerter eller hævelser samt give komfort og tryghed. Puden kan også bruges til at fremme respi-
rationen ved brug af bestemte teknikker.
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Zibo Flex fås i
2 størrelser:

45x45 cm
HMI nr.: 112909
Varenr.: ZIBC02A

60x70 cm
HMI nr.: 46877
Varenr.: ZIBC02C

Zibo Flex
Zibo Flex er ideel til bl.a.:
Tryktruede brugere: 
Lejring og aflastning

Demens/neurologi:
 Kropsafgrænsning
og tryghed

Smerteplagede brugere: 
Smertelindring

Lungesyge brugere: 
Understøtning af respirationen ved brug 
af bestemte teknikker. Kontakt din kon-
sulent, hvis du vil vide mere.

Vægt:

45x45 cm: 0,5 kg

60x70 cm: 1,1 kg

Fyld: Viskofibre

Betræk: PU-hygiejnebetræk 2-vejs strækbart

Tilbehør: Inkontinensbetræk

Vaskeanvisning:

Pude: Kan vaskes ved 60° C og dryptørres.

Betræk: Kan vaskes ved 90° C og tørretumbles 
eller dryptørres.

Kontakt vores produktspecialister for at høre nærmere om produktet.
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