z o r gstoel en
G e s p e c i a l i s e e r d e s t o e l e n d i e h e t c o m f o r t,
de lichaamshouding en de drukverdeling verbeteren

seat in g m at t e r s

Doovecaregroep

In 1 minuut volledig
individueel instelbaar
Optimale
decubituspreventie
Langdurig
(her)inzetbaar
Draagt bij aan behoud van
zelfstandigheid
en mobiliteit
Uitgerust met veel
verstelbare onderdelen
Zeer geschikt voor gebruik
door verschillende cliënten
Voor volwassenen
en kinderen
Elektrische en/of
handmatige bediening
Onderrijdbaar met
een tillift
Eenvoudig te reinigen
en onderhouden
Ook leverbaar in
bariatrisch model
Verschillende financieringsmogelijkheden

s e a tin g ma tters
Voor cliënten met houdingsproblemen
en/of een decubitusrisico

VEILIG, COMFORTABEL EN GOED ZITTEN
De stoelen van Seating Matters zijn binnen 1 minuut volledig individueel
instelbaar en eenvoudig aan te passen aan (veranderende) behoeften van één
of meerdere gebruikers. Met de kantelverstelling, verstelbare rugleuning, verstelbare zitting en armleuningen kan een veilige zithouding gecreëerd worden.
De grote instelbaarheid in combinatie met de drukreducerende materialen
zorgen voor een optimale decubituspreventie. Uit een 2-jarigonderzoeksproject* van de Ierse Universiteit van Ulster blijkt dat de inzet van Seating
Matters stoelen een reductie van het aantal decubituswonden van 88%
opleverde. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt en levert
een enorme kostenbesparing op voor de zorginstelling.
Modulaire onderdelen zoals zitkussens, zijwaartse steunen en accessoires
helpen bij het verbeteren van de houding en maken dagelijkse activiteiten,
zoals eten en communiceren, eenvoudiger. De onderdelen zijn snel ter plaatse
te vervangen waardoor de stoelen lang (her)ingezet kunnen worden.
De stoelen van Seating Matters ondersteunen de cliënt bij het ontwikkelen
en behouden van zijn/ haar zelfstandigheid en mobiliteit. Dankzij de duwhandvatten en zwenkwielen zijn de stoelen met de cliënt moeiteloos te
verplaatsen. De afneembare armleuningen en voorwaartse kantelverstelling
vergemakkelijken transfers van en naar de stoel.
* The University of Ulster, 2013. Why Seating Matters: the research project that is changing
the world of healthcare seating.

Doovecaregroep

s e a tin g ma tters

Bedenk eens wat de Seating Matters stoelen voor uw organisatie
kunnen betekenen.
Optimale decubituspreventie
Comfortabel en ondersteund zitten met behoud van zelfstandigheid
Eenvoudig en snel individueel in te stellen en aan te passen
Herinzetbaar
Kostenbesparend
Bekijk onze productvideo

De v e rs c h il l e n d e mod e l l e n d i e u k u n t kopen, huren of l eas en:
Sorrento

Sorrento XL

S p e c ific a t ie s seating matters
Sorrento

Sorrento XL

Totale hoogte		

1300 mm

1300 mm

Rughoogte		

750 mm

750 mm

Zithoogte		

600 mm

600 mm

Totale lengte 		

1300 mm

1300 mm

159 kg

294 kg

Maximaal gebruikersgewicht		

Bel voor een afspraak met onze productspecialist 0182 624 999
of stuur een mail naar sales@doove.nl
Doove Care Groep

Wilhelminakade 10

2741 JV Waddinxveen

0182 624 900

www.doove.nl

