ANTI-DECUBITUS ZITKUSSENS
C O M F O R TA B E L E Z I T K U S S E N S M E T H O N I N G R A AT S T R U C T U U R

ST I M U L ITE ®

D o o v e ca r e groe p

Preventief inzetbaar
Met geperforeerde
honingraatstructuur
Verbetert de zithouding
en stabiliteit
Gelijkmatige drukverdeling
Minimaliseert
schuifkrachten
Lichtgewicht en makkelijk
te hanteren

Classic XS

Uniek ventilatiesysteem
voorkomt huidverweking
Anti-bacterieel,
schimmelwerend en
geurbestendig
Geschikt bij incontinentie

Contoured XS

Ademende hoes
Onderhoudsvrij en
wasmachinebestendig
In verschillende modellen
en afmetingen leverbaar
Leverbaar in sling versie

Slimline XS

Silver

Bariatric

stimulite ®
ONDERHOUDSVRIJ EN DIRECT INZETBAAR

OPTIMALE ANTI-DECUBITUSWERKING, OPTIMAAL ZITCOMFORT
Het Stimulite® zitkussen is een lichtgewicht en makkelijk hanteerbaar antidecubitus zitkussen dat direct ingezet kan worden. Het zitkussen is opgebouwd
uit verschillende honingraat lagen. Deze unieke structuur zorgt voor een goede
stabiliteit, gelijkmatige drukverdeling en minimale schuifkrachten.
De geperforeerde honingraten maken luchtcirculatie door het gehele kussen
mogelijk. Hierdoor verdampt lichaamsvocht zeer snel en wordt huidverweking
voorkomen. De dampdoorlatende hoes met ventilatie openingen aan de zijkant
maakt de luchtcirculatie compleet.
Stimulite zitkussens zijn onderhoudsvrij. Het oppervlak van de honingraatkussens past zich in korte tijd aan de gebruiker aan, waardoor de kussens
praktisch voor iedereen geschikt zijn. Door de mogelijkheid om het in de
wasmachine te reinigen is het zitkussen bij uitstek geschikt bij incontinentie.
Er zijn verschillende uitvoeringen; van de actieve rolstoelgebruiker tot de
obese cliënt. Ter compensatie van doorhangende zitbespanning in een rolstoel
zijn alle Stimulite® zitkussens in een Sling versie leverbaar. De gevormde
bodem kan gebruikt worden in rolstoelen met een slappe zitting.
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stimulite ®

Bedenk eens wat de Stimulite ® voor uw organisatie kan betekenen.
Decubituspreventie in de (rol)stoel
Makkelijk te hanteren en direct inzetbaar
Geschikt voor wasmachine en droger
Bekijk onze productvideo

Decubitus is onnod ig
Veel zorginstellingen zijn tevreden als ze een prevalentiescore op decubitus
van rond de 10% halen. En misschien wel terecht. Maar waarom accepteren
we eigenlijk nog decubitus? Als we met elkaar de kwaliteit in de zorg willen
verbeteren, moeten we ambitieuze doelen stellen.
Wij voegen de daad bij het woord en brengen met onze 0% Challenge
de interne decubitusprevalentie binnen een zorginstelling terug naar 0%.
onderdeel van dit concept is de 24-uurs aanpak; de inzet van de Stimulite®
in combinatie met een dynamisch matras waarborgt een optimale preventie
en behandeling van decubitus 24 uur per dag.

S p e c ific a t ie s Stimulite ®
Hoogte

Aantal lagen

7 cm

3

1.5 kg

110 kg

10 cm

3

2 kg

120 kg

Slimline XS

6 cm

2

2 kg

110 kg

Bariatric

7 cm

3

3 kg

385 kg

Silver

4 cm

2

1 kg

90 kg

Corbee kinder

5 cm

2

0.5 kg

70 kg

Classic XS
Contoured XS

Gewicht

Max. gebruikersewicht

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

