
Star Galaxy
Hoogwaardige kwaliteit luchtcelkussens



Creating PossibilitiesStar Galaxy

Galaxy – 2 compartimenten
36 x 36 cm ESGXY1414-2F
36 x 41 cm ESGXY1416-2F
41 x 36 cm ESGXY1614-2F
41 x 41 cm ESGXY1616-2F
41 x 46 cm ESGXY1618-2F
46 x 41 cm ESGXY1816-2F
46 x 46 cm ESGXY1818-2F
46 x 51 cm ESGXY1820-2F
51 x 41 cm ESGXY2016-2F
51 x 46 cm ESGXY2018-2F
51 x 51 cm ESGXY2020-2F

Gebruikersgewicht 
Geen maximum, zolang de maatvoering geschikt  
is voor de gebruiker.

Materiaal luchtcel-kussen
Hoogwaardig latex-vrij neopreen. Instelbaar en brandwerend.

Materiaal hoes
Bovenzijde en zijkanten: 83% Rip Stop Nylon  
(niet-absorberend materiaal dat bijdraagt aan het laten  
verdampen van vocht), 17% Lycra 
Onderzijde: geweven polyester met polyvinyl toevoeging  
(antibacterieel behandeld ter bestrijding van schimmels  
en bacteriën).

Incontinentie-hoes 
Bovenzijde en zijkanten: 78% Nylon, 22% Spandex,  
voorzien van polyurethaan coating 
Onderzijde: geweven polyester met polyvinyl toevoeging  
(antibacterieel behandeld ter bestrijding van schimmels  
en bacteriën).

Reiniging  
Zitkussen: handwas met zeep, baking soda of schoonmaakazijn 
Gebruik voor desinfectie een 70% desinfecterende oplossin-
Hoezen: wasmachine 60°C, geen bleekmiddel.

60°

Uniek gevormde cellen
Het Star Galaxy zitkussen heeft unieke anatomisch gevormde luchtcellen. Deze vorm staat ook garant voor 
directe immersie en een uitstekende zitondersteuning van het lichaam van de gebruiker. Galaxy zitkussens 
hebben uitstekende drukverdelende eigenschappen. Door de verdeling in twee compartimenten kan de 
luchtdruk nauwkeurig naar wens ingesteld worden (voor en achter) voor een optimale ondersteuning.

Star Galaxy
Het Star Galaxy zitkussen met voor en achter gescheiden compartimenten 
combineert luchtcel-technologie met een gepatenteerd contour. Hiermee 
worden de anatomische vormen overgenomen en specifieke gebieden optimaal 
ondersteund.

Star Galaxy zitkussens worden geleverd met een zachte en rekbare afneembare hoes, een luchtpompje, een handleiding en een reparatieset.



Star Galaxywww.etac.com

Accessoires

Eigenschappen
Immersie en perfecte 
zitondersteuning.
Voorgevormd zitkussen voor  
een symmetrische zitpositie.  
Ondersteunt het lichaam optimaal.

Instelbaar  
van voor naar achter
Instelling van de luchtdruk onder 
de zitbotten, onafhankelijk van de 
luchtdruk in het voorste gebied dat 
de dijbenen ondersteunt.

Drukverdeling
Excellente drukverdelende  
eigenschappen, zelfs voor  
categorie IV drukwonden. 

Incontinentiehoes
Zacht, glad en rekbaar. 
Ademend.

Instellen van de 
luchthoeveelheid

• Controleer met uw hand of er ca. 2-3 cm 
ruimte bestaat onder de zitbotten.

• Controleer in geval van asymmetrie altijd 
de laagste zijde eerst.

• Indien nodig kan het kussen extra 
opgepompt worden met de gebruiker op 
het kussen.

• Met een zitkussen met hogere cellen 
zinkt de gebruiker dieper in het kussen en 
wordt een betere drukverdeling bereikt. 

• Pomp het kussen op totdat het bijna bolt.
• Positioneer de gebruiker op het zitkussen.
• Laat de lucht eruit lopen voor een goede 

inzinking (immersie).

2-3 cm
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“Iedereen zou in staat moeten zijn om een vrij en zelfstandig leven te leiden 
en zijn dromen na te jagen, ongeacht zijn fysieke omstandigheden”

Bezoek voor de laatste updates en actuele productinformatie 
onze website: www.etac.com/nl

Shape Up!
Een goede zitpositie is vooral afhankelijk van het zit-oppervlak. 

Optimale drukverdeling is essentieel voor zitcomfort en om gebruikers gedurende langere tijd 
te kunnen laten zitten. Luchtcel-zitkussens hebben bewezen hiervoor de beste oplossing te zijn. 

Het unieke design van Star zitkussens biedt daarnaast de beste stabiliteit, 
welke onmisbaar is voor een goede rompbalans en een actieve zithouding. 

Dit noemen wij “Ability Based Seating TM”
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