Almofada JAY BALANCE
Proteção da pele, estabilidade e conforto

JAY BALANCE

O equilíbrio perfeito entre a
proteção da pele e a estabilidade
Descobre o equilíbrio com Jay Balance
JAY desenvolveu a nova almofada Jay Balance após anos de experiência no mercado oferecendo
a mais alta proteção da pele com a máxima estabilidade e conforto.
PROTEÇÃO DA PELE E CONFORTO. A forma com contornos da base e a sua composição de espuma
suave permitem a imersão das tuberosidades isquiáticas e os trocanteres protegendo assim a pele
do usuário e maximizando o seu conforto durante a sedestação. A forma exclusiva da parte traseira
da ondulada evita migrações do fluído e graças ao sistema de 2 fundas, Jay Balance proporciona
ao mesmo tempo respiração da pele e proteção anti-humidade da almofada.
ESTABILIDADE Y POSICIONAMENTO graças à forma e tamanho da ondulada pélvica e às cunhas
de posicionamento que se pode adicionar facilmente à funda interior da almofada para adaptar-se
às necessidades de posicionamento específicas de cada usuário.

Base de espuma com contornos, multicapa
A almofada Jay Balance tem uma base com
contornos, formada a partir de espuma de células
fechadas. O seu desenho especial na zona do
fémur e na parte traseira ajuda a prevenir a
migração do fluído, ao mesmo tempo que
proporciona um suave suporte aos trocanteres e
também na parte posterior da pélvis.

A largura da ondulada pélvica é o resultado de um
estudo em que foi observado as dimensões médias
da pélvis para cada um dos tamanhos da almofada.
Isto faz com que, a ondulada do Jay Balance tenha
as dimensões adequadas para oferecer à grande
maioria dos usuários estabilidade anterior e
lateral, um correto posicionamento e com ele
assegurar os objectivos clínicos de imersão das
zonas de risco e distribuição do peso para uma
proteção máxima da pele.

SUPERIOR CLINICAL SEATING

Preenchimento da ondulada pélvica Tecnologia de Fluído JAY™ ou ar
A ondulada pélvica é a peça chave da almofada. É a parte que envolve as proeminências ósseas
da pélvis maximizando a distribuição de pressões mantendo a boa integridade da pele.
A almofada Jay Balance oferece 2 opções para o preenchimento da ondulada: bolsa de fluído
JAY ou bolsa de ar. Ambas se ajustam perfeitamente à forma de cada indivíduo, a sua posição
sentado, e assegura a colocação adequada do fluído/ar por debaixo das proeminências ósseas
para uma óptima proteção da pele.

O desenho especial da bolsa de fluído JAY garantem
óptimos resultados durante todo o ciclo de vida da
almofada.

O nível de ar da bolsa pode ser ajustada para
acomodar posturas assimétricas ou alterações
do paciente.

Kit de posicionamento (opcional)
As cunhas e suportes que contém o kit
permitem um correto posicionamento da
pélvis e das pernas, oferecendo soluções a
múltiplas necessidades clínicas. Favorecem
o alinhamento corporal, aumentam a
tolerância à sedestação e permitem a
adaptação a futuras alterações nas
necessidades do usuário.

Tecnologia de funda dupla
n Para

garantir a comodidade e proteção do usuário, Jay Balance incorpora de série 2
fundas: uma interior e outra exterior. Combinando as vantagens de cada uma delas é
possível conseguir o equilíbrio perfeito entre a óptima ventilação da pele e uma efetiva
proteção da almofada frente à incontinência do usuário.

n A

funda interior é impermeável e muito fácil de retirar e limpar. Com tecnologia
Aquaguard e cosida em especial no fecho para garantir que a base de espuma se
mantenha sempre seca.

n A

funda exterior Micro climática favorece a ventilação e dissipa o calor e a humidade
para uma maior proteção da pele. Jay Balance permite, além disso, selecionar outros 2
tipos de funda exterior: Funda de Incontinência ou Funda Elástica.

n Todas

as fundas exteriores se caracterizam pela sua flexibilidade excepcional. É muito
importante uma vez que permite incorporar na almofada as cunhas de posicionamento
sem gerar tensões e ajuda a reduzir o risco de desenvolver úlceras por pressão. Também
podem ser lavadas na máquina até 60º C e são de secagem rápida.

JAY BALANCE
Largura da almofada

34 cm a 60 cm

Profundidade da almofada

34 cm a 60 cm

Altura da almofada

8,5 cm

Peso máximo do usuário

150 kg (largura de 34 cm a 50 cm); 225 kg (largura de 56 cm a 60 cm)

Peso da almofada

2,3 kg (almofada de 40 x 40 cm com fluído); 1,6 kg (almofada de 40 x 40 cm com ar)

Preenchimento da ondulada

Fluído ou Ar (de 1 ou 2 válvulas)

Funda exterior

De Incontinência, Micro climática ou Elástica

Kit de posicionamento

Opcional

Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o
desenho dos mesmos e das especificações indicadas sem aviso prévio.
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