gebruiksaanwijzing

Boemerang SMALL/MEDIUM
Indicatie
Compenseren van flecterende nek, romp en/of armen. Ondersteuning en preventie voor decubitus aan hoofd, nek, schouders, (thoracale) wervelkolom, armen en/of knieën.
Toepassing
Het aanbrengen van de FlexiOr® BOEMERANG (SMALL /MEDIUM)
als nek-/kniekussen gebeurt op basis van de volgende twee
stappen.
Stap 1:
Positioneer de ligorthese onder de nek of knieën van de cliënt.
Stap 2:
Masseer de zijkanten van het kussen langs het lichaam, zodat nek,
romp of knieën optimaal worden ondersteund.
Small
Voor ondersteuning van de nek kan de FlexiOr® BOEMERANG
SMALL toegepast worden. Daarnaast kan de ligorthese ook als
kniekussen worden gebruikt. Tip: bij ernstige contracturen of pijnklachten aan knieën kan het kussen gecombineerd worden met een
FlexiOr® DIPLEG ligorthese.
Medium
Bij zowel lig- als zithouding kan de FlexiOr® BOEMERANG MEDIUM
worden toegepast ter ondersteuning van de nek, romp en armen.
Tip: door het kussen op schoot of op een werkblad te plaatsen
worden geflecteerde armen ondersteund en worden bedreigde
ellebogen tegen decubitus beschermd.
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gebruiksaanwijzing

Boemerang LARGE/XL
Indicatie
Compenseren van flecterende nek, romp en/of armen. Ondersteuning en preventie voor decubitus aan hoofd, nek, schouders, (thoracale) wervelkolom, armen en/of knieën.
Toepassing
Het aanbrengen van de FlexiOr® BOEMERANG (LARGE/XL) als
nekkussen gebeurt op basis van de volgende drie stappen.
Stap 1 (optioneel):
Plaats een ‘standaard’ hoofdkussen verticaal onder de nek van de
cliënt vanaf lumbaal*.
Stap 2:
Positioneer de ligorthese onder het lichaam van de cliënt en (eventueel) bovenop het hoofdkussen.
hoofdkussen optioneel

Stap 3:
Masseer de zijkanten van het kussen langs het lichaam, zodat nek,
romp en/of armen optimaal worden ondersteund.

* Tip: de uitvoeringen LARGE en XL van de FlexiOr® BOEMERANG
ligorthese zijn leverbaar met een geïntegreerd lumbaalkussen.
Large
Specifiek voor ondersteuning in bed is de FlexiOr® BOEMERANG
LARGE ontwikkeld. Het kussen biedt ondersteuning bij zowel rugals zijligging en is lang genoeg om naast de nek, romp en armen
ook de handen te ondersteunen.
XL
Bij rug-, zij- en buikligging, maar ook bij een zittende houding
biedt de EXTRA LARGE-uitvoering van de FlexiOr® BOEMERANG
adequate ondersteuning en ontspanning. Daarnaast biedt het
kussen bescherming aan sterk geflecteerde armen en handen.
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