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De zorgsector heeft meer en meer behoefte aan specifieke 
oplossingen om patiënten en bewoners optimaal en comfortabel 
te positioneren. VIGO heeft hiervoor een breed gamma van 
positioneringskussens 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-elastisch 
traagschuim), hebben deze kussens behoorlijk wat 
therapeutische voordelen voor de patiënt:
• preventie van decubitus en oedeemvorming
• optimalisatie van het lichaamsalignement
• toepassing van sensorische integratieprincipes 
• verbetering van ademhaling en bloedcirculatie
• volledige ontspanning van het lichaam
• uitsluiten van negatieve invloeden van de zwaartekracht

Deze VIELA-Foam vulling, op waterbasis geproduceerd, zorgt 
ervoor dat de positioneringskussens bijzonder 
onderhoudsvriendelijk zijn. Dit type vulling leidt tot een be-
tere luchtventilatie. De kussens zijn integraal wasbaar 
tot 90° en mogen in de droogmachine of de autoclaaf op 
hoge temperatuur.
 
Alle positioneringskussens zijn verkrijgbaar in diverse 
vormen en groottes en worden specifiek toegepast bij 
diverse pathologiën zoals dementie, reumatoïde artritis, 
Parkinson, Huntington, en nog vele andere.
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informatie  POSITIONERINGSKUSSENS

VINGER CONTRACTUUR KUSSENTJE
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rol-kussen 

adult: 60cm/ Ø 13cm
pediatric: 45cm/ Ø 8cm
infant: 30cm/ Ø 7cm

c -kussen 

adult: 70cm x 30cm
pediatric: 60cm x 24cm
infant: 55cm x 22cm

vierkant kussen 

adult: 40cm x 40cm
pediatric: 30cm x 30cm
infant: 20cm x 20cm

hoofdkussen 

afm: 60cm x 45cm

positioneringskussen 

afm: 160cm/ Ø 30cm

driehoekskussen 

afm: 75cm x 70cm x 70cm

ivoor donkerblauw

lichtblauw

paars

grijs

lichtroze rood

Mogelijke kleuren:

rechthoekig kussen 

adult: 70cm x 40cm
pediatric: 52cm x 30cm
infant: 35cm x 20cm

nieuw!
Dit vinger contractuur kussentje zorgt ervoor dat enerzijds de druk van de 
vingers/nagels op de handpalm vermindert en anderzijds de verzorging of 
het bijknippen van de nagels gemakkelijker uit te voeren is. 

Dankzij het kussentje is er steeds ruimte tussen de vingers en neemt de kans 
op huidbeschadiging af. Een ander pluspunt is het behouden van de hygiëne 
bij handen die ernstige contracuurvorming vertonen. Een elastiek aan de 
achterkant zorgt ervoor dat het kussentje op zijn plaats blijft. 

Het vinger contractuur kussentje is met VIELA-Foam gevuld en voorzien van 
een nickystof hoesje. Wasbaar op 30°.


