
Enestående positionering  
med dokumenteret  
beskyttelse af huden.

ROHO®

Hybrid Select-
pude



Hybrid Selects bækkenområde tilpasser sig din unikke form, vægt 
og stillingsændringer. ROHO-indlægget og IT-indsatsen anvender 
ISOFLO® Memory Control, der gør det nemt at finde og indstille 
den rigtige position hver gang. 

Avanceret hybridsæde med 
enestående positionering

ISOFLO Memory Control med 3 zoner 
til justerbar positionering



Unikt ROHO-celledesign 
til beskyttelse af huden 
og nedsænkning

Egenskaber ved at sidde godt Mekanisk test

Beskyttelse  
af huden

Nedsænkningstesten (ISO 16840-2) viser, hvor dybt kroppen synker ned 
i puden.

Omslutningstesten (ISO 16840-12) viser, hvordan puden tilpasser sig 
kropsvægten ved at omslutte eller aflaste kroppen.

Sheartest (shearkraftsensor) viser, i hvor høj grad puden forvrænger/
deformerer vævet i interaktionen med kroppen. 

Kontaktområdet (kortlægning af tryk) viser, i hvor høj grad der skabes 
kontakt mellem sædefladen og personen.

Positionering Glidemodstandstesten (ISO 16840-2) viser, hvor meget kraft der skal 
til for at glide fremad på puden, når personen sidder ned.

Stabilitet Test af lateralt tilt (ISO 16840-13) viser den stabilitet, puden kan give, 
når personen læner sig fra side til side. 



Hybrid Selects innovative design muliggør positionering ved hjælp af en 
formet skumbase med høj elasticitet og benkanaler, der giver dig støtte, 
lateral stabilitet og aflastning af halebenet.

Unik lateral stabilitet 

Bækkenfordybning med patenteret ROHO DRYFLOATATION®-
teknologi til vægtfordeling og 3,2 cm nedsænkning.

Konturerede benkanaler 
i skummet



Med Hybrid Select får du god funktionel stabilitet kombineret 
med fantastisk beskyttelse af hud og blødt væv. Hybrid Selects 
konturerede design gør det muligt at nedsænke dit bækken i luft, 
som former sig efter kroppen, følger dine bevægelser og beskytter 
hud og blødt væv.

Dokumenteret beskyttelse af huden 

Coccyx Relief-udskæring

Giver aflastning 
til halebenet

Nedsænkning

Aflastning

OmslutningBeskyttelse  
af huden

Positionering

Stabilitet



Hybrid Select giver overlegen fleksibilitet og tilgivelse, som gør 
det nemmere at sidde i den rigtige position. Hybrid Select tilbyder 
en eksklusiv aflastningsteknik ved at fjerne luftindlægget under 
sædeknoglerne (tuber ischiadicum).

Valgfri aflastning 
medfølger som standard

Aflastning

Aftagelig IT-luftindsats 
til valgfri aflastning



Hybrid Select  
giver mig den positionering, 
jeg har brug for, og gør 
forflytning nemmere.

— Eric
Permobil-bruger



Specifikationer

Størrelser
35,5 cm x 37,5 cm

35,5 cm x 42,5 cm

38,0 cm x 40,0 cm

38,0 cm x 42,5 cm

38,0 cm x 45,0 cm

40,5 cm x 40,0 cm

40,5 cm x 42,5 cm

40,5 cm x 45,0 cm

40,5 cm x 47,5 cm

40,5 cm x 52,5 cm

43,0 cm x 42,5 cm

43,0 cm x 45,0 cm

43,0 cm x 47,5 cm

43,0 cm x 52,5 cm

45,5 cm x 42,5 cm

45,5 cm x 45,0 cm

45,5 cm x 47,5 cm

45,5 cm x 52,5 cm

51,0 cm x 42,5 cm

51,0 cm x 45,0 cm

51,0 cm x 47,5 cm

51,0 cm x 52,5 cm

Følgende er varemærker og registrerede varemærker tilhørende ROHO, Inc.: ROHO®, ISOFLO®, Stretch-Air® og DRY FLOATATION®. 

Betræktype Stretch-Air®

Produktvægt 1,45 kg*

Vægtgrænse 227 kg

Pudegaranti 24 måneder

Betrækgaranti 24 måneder begrænset

*Produktets vægt er baseret på en pude i størrelse 40,5 x 40,5. Produktets vægt afhænger af pudens størrelse.
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