
Varilite Evolution PSV™ er et godt valg til brukere 
som trenger en optimal trykkavlastende pute. 
Brukerne har samtidig behov for enkel tilpasning, 
lav vekt, stabil sitte- og forfl ytningsfl ate, god hjelp til
symmetrisk sittestilling og minimalt med vedlikehold.

fl ytning

- Konstruert av luft og tre typer skum med ulik 
fasthet

- 10 cm høyde gir mulighet for trykkfordeling 
på stor fl ate

- Skummet i puten gir god sittestabilitet 
- Stabil front gir fast underlag ved for
- Ulike skumtyper i puten fremmer symmetrisk

sittestilling
- Kombinasjonen luft/skum gir meget gode

isolerende egenskaper
- God ventilasjon sikres ved at trekket har åpne celler
- Enkel og trygg innstilling av puten med den

patenterte Varilite PSV™ ventilen

Lav vekt, enkel betjening, 
optimal trykkavlastning 
og god stabilitet kjennetegner 
Varilite Evolution PSV™.

Enkel og trygg tilpasning med Varilite PSV™ ventil
Varilite PSV™ ventil gjør tilpasningen enkel og sikker.
Ventilen stiller inn trykket i puten automatisk. Du er trygg på at 
puten er innstilt som før når du vedlikeholder den. 
Varilite Evolution PSV™ har valg for ventil på høyre eller venstre 
side som standard.
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Skumplater
25 x 25 x 0,5 cm

Selvklebende skumplater som ofte
brukes i forbindelse med oppbygging
og kompensering for asymmetri på putene.
Kan også brukes som polstring på insiden
av klesbeskyttere og på fotplater.

Kile
Vannfast skum

Kile kan monteres under puten
ved behov for brattere setevinkel
eller mer lårstøtte.
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Baser, Wave-serien, for ytterligere posisjonering:
Alle basene monteres under puten, inne i trekket. Basene kan enkelt modifiseres med kniv.
*NB husk å bestille passende trekk (se prisliste)

CPW    
(Contoured positioning Wedge) 

LPB
(Lateral Positioning Base)

CPB
(Contoured Positioning Base)

Plansete
Finér

Plansete plasseres i trekket
under puten når det er behov
for å elimininere hengekøyesete.
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Art.nr Størrelse NAV hj.m.nr Art.nr Størrelse NAV hj.m.nr Art.nr Størrelse NAV hj.m.nr

72415 30 x 35 cm 078913 76615 40 x 40 cm 078894 70815 50 x 45 cm 070815
74415 35 x 35 cm 078914 76815 40 x 45 cm 078895 70015 50 x 50 cm 078903
74615 35 x 40 cm 078893 76015 40 x 50 cm 078896 72815 55 x 45 cm 078904
74816 35 x 45 cm 146164 77715 43 x 43 cm 078897 72015 55 x 50 cm 078905
74016 35 x 50 cm 146165 78615 45 x 40 cm 078898 74815 60 x 45 cm 078906
75515 38 x 38 cm 146166 78815 45 x 45 cm 078899 74015 60 x 50 cm 078907
75715 38 x 43 cm 146167 78015 45 x 50 cm 078900
76415 40 x 35 cm 146168 70615 50 x 40 cm 078901

Passer i standard trekket som
følger med puten.
Gir bedret støtte for lårene og gjør
puten litt fastere og høyrere i forkant.

Med basene LPB og CPB er det behov for et litt større trekk enn standard.
Se prisliste. Disse gir et mer stabilt underlag for puten når den plasseres i
hengekøyeseter og gir ekstra støtte på bekkenet og lårene.
CPB har i tillegg opphøyning på midten i fremkant, abduksjon.


