
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

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.

Fleksibel pude, der giver
tryghed og stabilitet.
Zibo Wiggle kan bøjes, formes og tilpasses præcis efter brugerens behov. Er meget velegnet til 
brugere, der er hjerneskadede eller demente, da den giver en god taktil stimulation.

Zibo Wiggle

Kontakt vores produktspecialister for at høre nærmere om produktet.
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Zibo Wiggle fås
i størrelsen:

25x220 cm
HMI nr.: 46880
Varenr.: TLEP 1035

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

Demens/neurologi:
Kropsafgrænsning
og tryghed

Smerteplagede brugere: 
Smertelindring

Spasticitet: 
Nedsættelse af tonus
og stabilisering af kroppen i anatomisk 
normalstilling.

Vægt: 2,3 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.
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