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For yderligere information om Vicair® puderne se venligst brugermanualen. Brugermanual samt øvrig 
dokumentation kan frit downloades på Invacares hjemmeside www.invacare.dk

Invacare®A/S, Sdr. Ringvej 37, DK-2605 Brøndby. Tlf.: +45 3690 0000. E-mail: denmark@invacare.com

Vicair® puderne benytter sig af Vicair® Tecnology™, en unik og innovativ metode, der 
giver en dynamisk siddeflade og støtte ved hjælp af flere hundrede små, trekantede, 
luftfyldte celler kaldet Smartcells™. 
Disse fleksible celler har en lav friktionsoverflade, glider let mod hinanden og former 
sig derfor let efter kroppens konturer. Konceptet giver en optimal kombination af tryk-
aflastning, støtte og stabilitet samtidig med at shear og friktion minimeres.
Vicair® puderne kan anvendes dels som trykaflastende pude i 
højrisikogruppen for tryksår – eller ved behov for støtte, stabilitet 
og positionering. 
Det er meningen, at brugeren skal synke ned i puden og opnå 
en stor siddeflade.

Når Vicair®  puden tages i brug
•  Placer brugeren på Vicair® puden
•  Undersøg om der er tilstrækkeligt med celler i Vicair® puden. 
under brugerens siddeknuder, ved at mærke under den ene siddeknude samtidig 
med, at brugeren læner sig lidt til siden.  
Der skal være ca. 2-3 cm afstand mellem sideknude/haleben og underlaget.
•  Vurder om brugeren skal have ekstra støtte eller på anden måde positioneres ved 
hjælp af Vicair® pudens kamre. Celler med luft kan tages ud eller tilføjes de forskellige 
kamre efter behov.
•  Vicair® siddepude bør altid anvendes sammen med et originalt elastisk Vicair® 

betræk enten standard eller inkontinens.
Luften i Vicair® puden bliver altid der, hvor der er behov for aflastning eller støtte. 

Kontrol 
Ved alle nye antidecubitus produkter, er det vigtigt at holde øje med brugerens hud de 
første par dage. Derefter er det ikke nødvendigt med daglige ressourcekrævende tjek 
af brugerens hud og Vicair® puden. Hvis der opstår rødme eller ømhed i huden, skal 
brugeren ikke fortsat sidde på puden. 
Kontakt da en terapeut eller Invacares konsulent for vejledning.

God fornøjelse med produktet ønskes af Invacare.
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