
 
 

         
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Το Μαξιλάρι Κατάκλιση με Αεροκυψέλες κατασκευάζεται από ανθεκτικό ελαστικό Neoprene. Με το μαξιλάρι αυτό εξασφαλίζεται η 
ευστάθεια του χρήστη και η προστασία του δέρματος από τα έλκη κατάκλισης. Κατανέμει το βάρος του χρήστη & τον ανακουφίζει 
από την πίεση που δέχεται όταν κάθεται.  
 
Το μαξιλάρι με αεροκυψέλες σχεδιάστηκε για:  

 Τους χρήστες των αναπηρικών αμαξιδίων.  

 Γι' αυτούς που κάθονται ή είναι ξαπλωμένοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

 Γι' αυτούς που βρίσκονται σε κίνδυνο να δημιουργήσουν έλκη κατάκλισης.  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 Σε κάθε μαξιλάρι με αεροκυψέλες συμπεριλαμβάνεται μια αντλία αέρος. 
 Τοποθετήστε την αντλία αέρος στην βαλβίδα αέρος του μαξιλαριού, ανασηκώστε την ασφάλεια της αντλίας και 

τρομπάρετε σιγά - σιγά μέχρι το μαξιλάρι να γεμίσει αέρα. 
 Κλείστε την ασφάλεια της αντλίας και αφαιρέστε την αντλία αέρος. 
 Επαναλάβετε την διαδικασία και στην άλλη βαλβίδα αέρος. 
 Τοποθετήστε τον χρήστη επάνω στο μαξιλάρι. Η σωστή θέση είναι όταν όλα τα σημεία ακουμπούν στο μαξιλάρι και το 

μαξιλάρι να είναι βυθισμένο 1-2cm. Εάν το μαξιλάρι είναι φουσκωμένο περισσότερο, αφαιρέστε τον αέρα πιέζοντας την 
ακίδα της βαλβίδας αέρος μέχρις ότου ο χρήστης να κάθεται άνετα. 

 Οι συνθήκες λειτουργίας του μαξιλαριού με αεροκυψέλες είναι:  
o Θερμοκρασία:  0-40°C 
o Υγρασία:   10-90

o
RH 

 Συνιστούμε η πίεση του αέρος να ελέγχεται και να ρυθμίζεται κάθε 5-10 ημέρες.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Για την αποφυγή τυχόν αλλεργικών καταστάσεων πρέπει να χρησιμοποιείται το κάλυμμα του μαξιλαριού ή να κάθεστε με 
καλυμμένα τα μέρη του σώματος (παντελόνι, πιζάμες κτλ.).  
 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ 
 

Σε κάθε μαξιλάρι συμπεριλαμβάνεται ένα κάλυμμα.  

 Το κάτω μέρος του μαξιλαριού είναι αντιολισθητικό.  

 Όταν τοποθετείτε το κάλυμμα προσέξτε ότι οι αεροκυψέλες πρέπει να βρίσκονται στο πάνω μέρος.  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ 
 

 Πλένετε το μαξιλάρι στο χέρι με νερό και σαπούνι.  
 Σκουπίζετε το μαξιλάρι με ένα βρεγμένο πανί και ξεπλύνετε το με νερό.  
 Αφήστε το να στεγνώσει σε σκιερό μέρος.  
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