
 

  

Heeft u last van rugklachten tijdens het zitten of zit u veelal 

lange periodes van de dag en zoekt u gewoon een goed 

kussen? Dan is deze traagschuimkussen de perfecte 

oplossing voor u! 

GEBRUIKSAANWIJZING 

ZITKUSSEN TRAAGSCHUIM 
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WAARVOOR DIENT HET? 
Dit zitkussen biedt u door haar druk verlagende eigenschappen de mogelijkheid om goed gepositioneerd te 
kunnen zitten. Door de unieke eigenschappen van het visco-elastisch polyurethaan schuim komen functionaliteit 
en comfort op een lijn. Dit zitkussen wordt geleverd met een incontinentie- of een polyesterhoes en heeftt een 
antislip onderlaag die verschuivingen van het kussen tot minimum beperkt.  

HOE WERKT HET? 
Het zitkussen is gemaakt van traagschuim, ook wel: visco-elastisch schuim, geheugenschuim of N.A.S.A-schuim 

genoemd. Traagschuim is een materiaal dat wanneer het wordt ingedrukt langzaam in zijn 
oorspronkelijke vorm terugkeert. Dat kan ongeveer 0,5 tot 5 seconden duren. Daarnaast wordt 
traagschuim zachter door lichaamswarmte. Het vindt vooral toepassing in matrassen en in de 
revalidatiesector omdat het minder druk geeft op uitstekende lichaamsdelen.. 

BELANGRIJK OM TE WETEN! 
Het kussen wordt naar verloop van tijd altijd een beetje vochtig door transpiratie. Bovendien geeft iedereen 
warmte af, wat weer een kweekbodem is voor bacteriën. Daarom is het aan te raden om eens per week het 
kussen te luchtten en de kussenhoes te wassen.  

UITVOERINGEN; 
Onze traagschuim kussens zijn in vele maten en uitvoeringen leverbaar. De kussens zijn er in 5, 8 en 9 

centimeter hoogte. De kussens van 5 centimeter zijn 100% traagschuim. De andere type 
kussens zijn 2-laags en voorzien van Visco-elastische materiaal en foam. Daarnaast zijn de 
kussens verkrijgbaar met een polyesterhoes en een incontinentiehoes. 

 
 
 

Voor alle uitvoeringen verwijzen wij u naar onze website www.silema.nl 

ONDERHOUD EN TECHNISCHE INSPEKTIE 
Dit product behoeft geen onderhoud. Reinigen van het kussen is het beste met een droge dan wel matig vochtige 
doek. Bij gebruik van de wasmachine de hoes afnemen en de hoes wassen op maximaal 30 graden.  

VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Silema Revalidatietechniek beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het 
goede functioneren van het zitkussen, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd: 

- Het kussen mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt 
- Het kussen bezit geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. 
- Door onoordeelkundig gebruik, inbegrepen incorrecte wijzigingen of herstellingen aan het kussen of het 

niet naleven van onze aanbevelingen, vervalt elke vorm van garantie en recht op claims. 

GARANTIEVERKLARING 
Dit product is door vakpersoneel op bijzonder zorgvuldige wijze vervaardigd. Veelvuldige tests en controles 
garanderen dat het product onberispelijk functioneert. Silema Revalidatietechniek is aansprakelijk voor materiaal 
en productiefouten binnen een garantietermijn van 1 jaar. Silema is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat 
door ondeskundige behandeling of bij reparaties door derden die niet door Silema Revalidatietechniek zijn 
erkend. 

 

Uw leverancier van dit product voor Nederland; 
 
 
 

 

 

 
Silema Revalidatietechniek, Rondven 40, 6026 PX Maarheeze, tel.0495-599107 of per email verkoop@silema.nl 

http://www.silema.nl/

