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De zorgsector hee�  meer en meer behoe� e aan specifi eke 
oplossingen om pa� ënten en bewoners op� maal en comfortabel 
te posi� oneren. VIGO hee�  hiervoor een breed gamma van 
posi� oneringskussens ontwikkeld. 

Het volledige kussen bestaat uit 3 mogelijke elementen:
een washoes gevuld met VIELA-Foam en koudschuim-
vlokken, een tri-elasthoes (PU waterafstotend) en een 
Nicky hoes.

De inhoud van de kussens is eenvoudig aan te passen en alle 
elementen kunnen apart aangekocht of vernieuwd worden.

naar ons gevoel .... de béste kussens ! 

Dankzij de unieke VIELA-Foam vulling (visco-elas� sch 
traagschuim), hebben deze kussens behoorlijk wat 
therapeu� sche voordelen voor de pa� ënt:
• preven� e van decubitus en oedeemvorming
• op� malisa� e van het lichaamsalignement
• toepassing van sensorische integra� eprincipes
• verbetering van ademhaling en bloedcircula� e
• volledige ontspanning van het lichaam
• uitsluiten van nega� eve invloeden van de zwaartekracht

Deze VIELA-Foam vulling, op waterbasis geproduceerd, zorgt 
ervoor dat de posi� oneringskussens bijzonder 
onderhoudsvriendelijk zijn. Dit type vulling leidt tot een be-
tere luchtven� la� e. De kussens zijn integraal wasbaar 
tot 90° en mogen in de droogmachine of de autoclaaf op 
hoge temperatuur.

Alle posi� oneringskussens zijn verkrijgbaar in diverse 
vormen en groo� es en worden specifi ek toegepast bij 
diverse pathologiën zoals demen� e, reumatoïde artri� s, 
Parkinson, Hun� ngton, en nog vele andere.
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rol-kussen 

�����: 60cm/ � 13cm
���������: 45cm/ � 8cm
������: 30cm/ � 7cm

c -kussen 

�����: 70cm x 30cm
���������: 60cm x 24cm
������: 55cm x 22cm

vierkant kussen 

�����: 40cm x 40cm
���������: 30cm x 30cm
������: 20cm x 20cm

hoofdkussen 

���: 60cm x 45cm

posi� oneringskussen 

���: 160cm/ � 30cm

driehoekskussen 

���: 75cm x 70cm x 70cm

�����

�����

Mogelijke kleuren:

rechthoekig kussen 

�����: 70cm x 40cm
���������: 52cm x 30cm
������: 35cm x 20cm


