
MERIDIAN  ™

MERIDIAN ™ er designet med to separate kamre, som tillader 

hurtig og nem positionering af bækken og lår mens brugeren sidder 

på puden. 

Pudens opbygning med to separate kamre støtter brugeren i en oprejst 

siddestilling ved at lejre bækkenet i en hensigtsmæssig placering. Den 

indstillede pude skaber en form, der modvirker fremadskridning i 

brugerens bækken, og derved modvirkes at bækkenet kippes bagud 

med dårlig siddestilling, øget tryk og træk i huden til følge.
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D et oplagte valg af pude til kørestolsbrugere med tendens 

til fremadskridende bækken samt høj risiko for tryk.

Uafhængig forskning har vist at  
 VARI L IT E  luft-skum kombin ation spuder 

har markedets mest optimale  
stød- og vibrationsdæmpende teknologi.
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MERIDIAN  ™
To kamre tillader uafhængig positionering af bækken og lår.

Exceptionel trykfordeling, stabilitet, komfort og enkelthed har gjort 
Meridian™  til vores mest avancerede kørestolspude. 

Målet med en god siddestilling er at opretholde ryggens naturlige kurver, som 
de vil være i stående stilling. En god siddestilling begynder i bækkenet. 

Meridian™  indstilles nemt mens brugeren sidder på puden.

Indstillet korrekt understøtter Meridian™  god positionering af bækkenet 
ved at forebygge, at brugeren glider fremad. Bækkenet fastholdes dermed og 
kipper ikke bagud.

Hvis bækkenet lejres i en opret eller lidt fremadkippet stilling understøtter 
dette et korrekt lændesvaj samt balance i ryg, bryst og nakke.

Dårlig positionering af bækkenet medfører instabilitet i overkrop, arme og 
ben og kan medføre øget tryk samt  træk i huden.

Meridian™  giver bruger eller hjælper mulighed for at tilpasse det bageste 
kammer under bækkenet uafhængigt af det forreste kammer under lårene. 
Således kan bækkenet synke dybt i pudens bageste kammer og modvirke 
at brugeren glider frem på puden. Dermed forhindres bækkenet i at kippe 
bagud.

Samtidig sker der trykaflastning af bækken og sædeknuder ved, at der lægge 
større tryk under lårene.

Kombinationen af luft og skum gør at Meridian™  kun vejer 840 gram*.

* 50 x 50 cm.
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