
 

 
 
 
„De eerste preventie van wonden bij een zittende positie, bestaat erin om zich 
regelmatig op te tillen telkens wanneer het mogelijk is,  om een te lange 
samendrukking van de bloedvaten te beperken en om verademing van de stof 
toe te laten.“ 
 
Max. gebruikersgewicht = 140 kg 
 
Handleiding 

• Alle verpakkingselementen moeten verwijderd worden, vóór gebruik. 
• Het kussen op een stoel of een rolstoel plaatsen waarbij de kant met 

de rits wordt naar de achterkant  geplaatst.  De voorgevormde zijde 
moet naar boven gericht zijn. 

• De Dartex® hoes  is waterbestendig, elastisch teneinde het comfort 
van de patiënt te waarborgen en om de doeltreffendheid van het 
kussen te optimaliseren. 

• Vermijd het gebruik van hoezen en aanvullende opvullingen tussen de 
patiënt en de producten, want dan loopt men het gevaar dat de 
doeltreffendheid van het product verminderd. Enkel de transparante, 
Polyurethaan hoes, die samen met het kussen wordt meegeleverd 
maakt het mogelijk om de doeltreffendheid van het product te 
behouden. Deze hoes vergemakkelijkt ook de  desinfectie. 

• Het schuim (en de gel zak; indien nodig) moet periodiek gecontroleerd 
worden. Als de hoes beschadigd is geweest, mag het product niet 
meer gebruikt worden vooraleer een nieuwe hoes werd aangebracht.  

• Tijdens het aanbrengen van de hoes, moet men erop toezien dat het 
kussen juist gepositioneerd wordt. 

• Teneinde een grotere stabiliteit in de rolstoel te verkrijgen, moet men 
gebruik maken van een Invacare® Flo-Tech kussen, omdat men op die 
manier de helling van het zitzeil kan compenseren.  

 
 
Beschrijving van het product 
 
De Invacare® Flo-Tech kussens zijn kussens met een ergonomische vorm, 
bestemd om de druk te verminderen. Ze worden speciaal gevormd om een 
goede lichaamshouding te waarborgen. 
 
Indien u  aanvullende informatie over de Flo-Tech kussens wenst, kan u altijd 
contact opnemen met de klantendienst van Invacare® . 
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Herpositionering 
 
Het is belangrijk voor de patiënt om regelmatig van positie te veranderen. Dit 
verlicht de druk op de gevarenzones ten gevolge drukverhoging op de 
drukpunten en bewijst zo dat het een hulp is voor de preventie van wonden.  
Probeer niet om het kussen te verplaatsen met behulp van het handvat, 
wanneer de gebruiker erop zit. 
 
Schoonmaken en onderhoud 
De hoes kan schoongemaakt worden met een oplossing van 
schoonmaakmiddel en warm water of met behulp van een wegwerpstofdoek, 
ze kan ook in de wasmachine aan 71°C gewassen worden. Gebruik geen 
schoonmaakproducten met fenol of alcohol. 
De hoes moet minutieus gedroogd worden alvorens terug op het kussen te 
bevestigen. De hoes mag niet gedroogd worden in droogkast. In geval van 
grote vlekken, moet de hoes in de wasmachine gewassen worden op 71°C 
met een oplossing van verdund schoonmaakmiddel. 
 
Kwaliteit en vuurbestendigheid 
In onze samenleving is kwaliteit prioritair. Wij werken overeenkomstig de 
normen ISO 9001:2000 en ISO 13485:2003. Alle MSS producten dragen het 
CE-kenmerk overeenkomstig de Richtlijn betreffende de geneeskundige 
apparaten. 
De Invacare Flo-Tech® kussens  zijn gebonden aan onafhankelijke proeven 
en vervolgens gewaarborgd aan de norm BS5852: 1990 (vuur 
reglementering). De hoes wordt getest overeenkomstig de norm BS7175: 
1989. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fabriqué par Medical Support Systems Ltd. 
MSS House, Taffs Fall Road, Treforest Industrial Estate, Cardiff, UK, CF37 5TT 

Tél. : +44 (0) 1443 849 200 Fax : +44 (0) 1443 843 377 
Email : sales@medsys.co.uk Web : www.medsys.co.uk 
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