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Duqem istuintyynyt jakavat istujan painon mahdollisimman suurelle alueelle ja ehkäisevät 
näin pistekohtaista painetta ja parantavat verenkiertoa. Istuintyynyt muotoutuvat istujan 
kehon lämmön ja painon mukaan.

Matalan- ja keskiriskin istuintyynyt on suunniteltu tukemaan asentoa 
erilaisissa istuimissa mm. pyörätuoleissa. Istuintyynyjä on useita 
erikokoisia ja erityyppisiä käyttötarkoituksen mukaan. 

Liukumattoman pintakankaan vuoksi Duqem-istuintyynyt 
pysyvyvät hyvin paikallaan istuimessa.

Eritteitä läpäisemätön ja joustava hygieniapäällinen on 
irrotettavissa pesua varten.

Kotimaista laatua yhdistettynä potilasturvallisuuteen.

Istuintyynyissä yhdistyvät hygieenisyys, tukevuus ja antidecubitus-
ominaisuudet 

DIK- ja DIX-istuintyynyt
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Erityisominaisuudet
• Viskoelastinen vaahtomuovi antaa hyvät 

antidecubitus-ominaisuudet
• Liukumattoman pinnan ansiosta tyyny 

pysyy hyvin paikoillaan eri alustoilla
• Estää tyynyä käyttävää henkilöä liukumasta 

pois paikaltaan
• Eritteitä läpäisemätön, hiostamaton ja 

hengittävä kangas
• Reagoi kehon lämpöön ja painoon
• Helpottaa istuinalueen verenkiertoa
• Sopii koti- ja laitoskäyttöön
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Päällinen

Hoito-ohjeet

Duqem-hygieniapäällinen on valmistettu
ihoystävällisestä kankaasta, jossa on
antibakteerisia ainesosia. Vetoketjua
peittää tippasuoja.

Standardit

Paloturvallisuus
SFS-EN 1021:2006, SL 1
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Standardikoot

Istuintyynymallit

• Pehmentävä ja hoitava istuintyyny
• 6 cm korkea viskoelastinen vaahtomuovi

DIK-istuintyyny

• Tukeva, pehmentävä ja hoitava istuintyyny
• Rakenne: puristevaahto 2 cm + 

viskoelastinen vaahtomuovi 4 cm sopii 
erityisesti pyörätuoleihin, joissa istuinosa 
on kangasverhoiltu

DIX-istuintyyny

DIX-istuintyyny

• Pintapyyhintä tarvittaessa neutraaleilla tai 
antiseptisilla puhdistusaineilla

• Päällinen irrotetaan pesua varten
• Päällinen kestää hyvin konepesua  

(max 75°C)
• Ei linkousta, riippukuivatus
• Eritetahradesinfektio

- Klooriliuos 500-2000 ppm (max 5000 ppm)
- Etanolipohjaiset desinfektioaineet
- Kvaternääriset ammoniumyhdisteet (2%)
- Lämpödesinfektio max 85 °C

• Duqem-istuintyynyn kanssa käytettävä aina 
hygieniapäällistä

• Tyynyn sisustaa ei suositella pestäväksi
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Valmistamme myös muita kokoja.
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