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Rhombo-med®

Formbar og støttende
Små luftige rhombeformede skumstykker med polypro-
pylen kugler

 - Stabiliserende
 - Formbart, som tørt sand
 - Ventilerende
 - Varmefordelende
 - Fugtfordelende
 - Slidstærk
 - Allergineutral
 - Lang holdbarhed
 - Vaskes ved op til 95°

Rhombo-med er udviklet til stabiliserende og trykforde-
lende positionering. Rhombo-med består af Rhombo-fill 
skumstykker kombineret med polypropylen-kuger. Ubelastet 
opfører Rhombo-med sig som tørt sand; det tilpasser sig 
kropsformen fuldstændigt. Belastet, giver Rhombo-med en 
fantastisk og præcis stabilitet og støtte. 

Rhombo-fill®

Blød og elastisk
Små luftige rhombeformede skumstykker

 - Trykfordelende
 - Støttende
 - Ventilerende
 - Beholder sin elastisitet over tid
 - Varmefordelende
 - Fugtfordelende
 - Slidstærk
 - Allergineutral
 - Lang holdbarhed
 - Vaskes ved op til 95°

Rhombo-fill er specielt udviklet til trykfordelende, komforta-
bel positionering.  Rhombo-fill skumstykkerne består af 97% 
luft og 3% superelastiske og slidestærke PUR membraner. 

Positionering 24/7

Det er indholdet det kommer an på!

I dag ved vi, hvor vigtigt det er at positionere 24 timer i 
døgnet 7 dage om ugen, for at opretholde intakte krops-
funktioner. Samtidig undgås sekundære komplikationer 
som f.eks. kontrakturer, fejlstillinger og sår. Hvis en person 
sidder i sin kørestol  7-10 timer om dagen, og ligger i sen-
gen resten af tiden, er det klart, at der også må vurderes 
på den liggende stilling.

Etac tilbyder et bredt sortiment af positioneringspuder, 
med forskellige former og fyld. Ved brug af puderne kan 
man opnå:

•  Forebyggelse (kontrakturer, fejlstillinger, tryksår)
•  Behandling (f.eks. Bobath)
•  Aflastning (komfort, bedre søvn, smertelindring).

 

Indholdet i positionerende puder kan bestå af mange forskellige materialer. Rhombo-Medical produkter består af 
det bløde positionerende Rhombo-fill®: små, bløde og elastiske skumstykker, eller af det mere fast positionerende 
Rhombo-med®: en kombination af Rhombo-fill skumstykker og polypropylen kugler. Enkelt sagt giver Rhombo-fill®  
mindre støtte med høj komfort, mens Rhombo-Med® giver meget støtte med høj komfort. Alle puderne har dobbelt 
bolster, hvilket gør dem meget slidstærke. Puderne kan vaskes igen og igen.

Hygiejnebetræk

Puder

Produktinformation

Bomuldsbetræk
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Rhombo-med®
Lejringsrulle
Lejringsrullen kan bøjes, formes og tilpasses præcis efter bruge-
rens leje. Den kan også rystes, så den bliver mere fyldig på nogle 
partier og tyndere på andre. I sideleje kan den formes, så den 
støtter hoved, ryg og ben. Er meget velegnet til brugere, der er 
hjerneskadede eller demente samt hemiplegi patienter, da den 
giver en god taktil stimulation.

* Flammehæmmende materiale

Puder Bomuldsbetræk Hygiejnebetræk
Størrelse i cm. Art. nr. HMI-nr. Art. nr. Art. nr.

Ø 20 x L 220 3546200 42985 3551201 3552201*
Ø 20 x L 100 3546100 61852 3551101 3559101
Ø 12 x L 140 3546500 62378 3551501 3559501

Rhombo-med®
Rygstøttepude med fane
Rygstøttepuden bruges i sideleje. Brugeren ligger på fanen, så-
ledes at brugerens egen vægt holder puden på plads, så ryggen 
støttes præcist og stabilt. Puden kan også anvendes rygliggende 
for at beskytte udsatte kropsdele mod tryk fra sengeheste. 

Puder
Størrelse i cm. Art. nr. HMI-nr.

H 65 x B 90 3541937 17931
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Rhombo-med®
Rhombi Støttepude
Rhombi er en funktionel lille støttepude, som placeres der hvor 
der opstår mindre hulrum mellem krop og madras, når en per-
son lejres. Typisk ved ankel og knæ. Anvendelse af Rhombi virker 
afspændende på kropsdelen, hvilket forplanter sig til resten af 
kroppen. Rhombi er den professionelle erstatning for dynesnip-
pen - men den falder ikke sammen eller flader ud.

Rhombo-med®
Lejringspude med sidestykke
Lejringspuden med sidestykke anvendes til at give stabil støtte i 
forskellige sidelejer. Den faste fyldning former sig efter kroppen 
og giver et jævnt tryk. Puden kan anvendes for at støtte ryg, ben 
eller mave.

Puder Bomuldsbetræk Hygiejnebetræk
Størrelse i cm. Art. nr. HMI-nr. Art. nr. Art. nr.

H 15 x B 30 3546900 51491 3551901 3559901

Puder Bomuldsbetræk Hygiejnebetræk
Størrelse i cm. Art. nr. HMI-nr. Art. nr. Art. nr.

H 55 x B 90 3542876 17930 3551076 3552076*
* Flammehæmmende materiale
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Rhombo-med®
Kanalsyet pude

Kilepude

Den kanalsyede pude er en fleksibel pude, som beskytter, støtter og 
aflaster. Puden kan rulles og formes alt efter anvendelse. Puden kan 
formes og placeres under læggene for at aflaste hælene. I sideleje 
kan puden placeres mellem benene for at beskytte udsatte områ-
der. I siddende stilling placeres puden i ryggen som støtte ved f.eks. 
spisning. Husk at observere brugerens hud regelmæssigt. Såfremt 
der opstår rødme, byttes om til en Rhombo-fill Universalpude.

Kilepuden anvendes under bækkenet, brystkassen eller skulderåget. 
Puden kan hjælpe til at skabe symmetri over midterlinien og dermed 
mindske fejlstillinger og kontrakturer. Herudover giver kilepuden en 
god taktil stimulation.

Puder Bomuldsbetræk Hygiejnebetræk
Størrelse i cm. Art. nr. HMI-nr. Art. nr. Art. nr.

H 75 x B 75 3543077 42987 3551077 3559077

Puder Bomuldsbetræk Hygiejnebetræk
Størrelse i cm. Art. nr. HMI-nr. Art. nr. Art. nr.

25 x 20 x 10 3546400 62367 3551401 3559401
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Rhombo-med®
Lejringspude
Lejringspuder kan blandt andet anvendes i rygliggende leje for at 
lette vejrtrækningen. Lejringspuderne løfter brystkassen mere end 
den mere bløde Rhomb-fill Universalpude. Lejringspuderne kan 
også anvendes som beskyttelse mod endegavle og sengeheste 
eller under knæ og ankler.

Rhombo-med®
Venepude
Venepuden støtter og positionerer benene ved venøse problem-
stillinger og bruges også til aflastning af lænderyggen. Materialet 
former sig helt efter brugerens lægform og gør den venøse blod-
cirkulationen bedre. Puden anvendes til ødemer i ben, lægmuskel-
kramper, åreknuder, trætte ben, hævede ankler og frilejring af hæle.

Puder Bomuldsbetræk Hygiejnebetræk
Størrelse i cm. Art. nr. HMI-nr. Art. nr. Art. nr.

70 x 55 x 17 3544150 17680 3551040 3559050

Puder Bomuldsbetræk Hygiejnebetræk
Størrelse i cm. Art. nr. HMI-nr. Art. nr. Art. nr.

H 20 x B 30 3540202 62379 3551002 -
H 25 x B 80 3540205 28149 3551005 3552005*
H 30 x B 40 3540206 17863 3551006 3559006

* Flammehæmmende materiale



Positioneringspuder | Etac DK             7

Rhombo-fill®
Universalpude
Universalpuden kan anvendes til positionering, trykaflastning og 
som beskyttelse mod endegavle eller sengeheste. Den findes i 3 
størrelser. Den store pude giver blød støtte til ryggen i sideleje. 
Rhombo-fill Universalpude er blød og formbestandig.

Rhombo-fill®
Nakkepude
Nakkepuden anvendes til at give et stabilt og aflastende leje, når 
en hovedpude ikke anses for hensigtsmæssig. For brugere med 
dårlig hovedkontrol kan den også anvendes i halvsiddende leje i 
seng eller hvilestol. Giver god nakkestøtte. Nakkepuden kan nemt 
tages med på rejser for at aflaste ømme nakkemuskler og -hvirvler.

Puder Bomuldsbetræk Hygiejnebetræk
Størrelse i cm. Art. nr. HMI-nr. Art. nr. Art. nr.

Ø 40 3532586 12324 3551086 3559086

Puder Bomuldsbetræk Hygiejnebetræk
Størrelse i cm. Art. nr. HMI-nr. Art. nr. Art. nr.

H 25 x B 80 3532805 28148 3551105 3559105
H 45 x B 80 3532823 15128 3551023 3559023
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Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup


