Persoonlijke veiligheid met
1 druk op de knop.

Pressure &
Mobility Care

ROHO® is marktleider op het gebied van producten voor de bescherming van de huid
en het zacht weefsel. Met Smart Check™ heeft ROHO® ervoor gezorgd dat de interne
druk in de kussens gemakkelijk en snel kan worden ingesteld en gecontroleerd voor
een maximale bescherming.

Productkenmerken
van Smart Check™:

Kenmerken van
Sensor Ready™kussens:
Sensor Ready
De ROHO Sensor Ready™ HIGH PRO-

- Slaat de individuele instelling op

FILE - en MID PROFILE -kussens zijn

- Mogelijkheid om het kussen onbeperkt te controleren, altijd en

standaard uitgerust met een snelkoppeling

®

®

waarmee ze kunnen worden aangesloten
op Smart Check™, een detectietoestel om

- Twee instellingsmodi: Smart Setup en Optional Setup

het individuele opblaasbereik in te stellen

- Mogelijkheid om te resetten – er kan een nieuw opblaasbereik

en te controleren.

Voordelen voor de clinici
gemakkelijk kunnen instellen en controleren.
4 Helpt u om uw klanten een maximale bescherming van de huid en
het zacht weefsel te bieden
4 Ondersteunt uw aanbevelingen en helpt bij de training van uw
klanten
4 Maakt ROHO® toegankelijk voor klanten die in het verleden
4 Helpt u om de optimale immersie voor elke klant te bepalen en

doorheen de tijd verandert
Shape Fitting®
Dankzij hun unieke cellulaire ontwerp

- Gemakkelijk te lezen frontpaneel met ergonomische vorm

kunnen de HIGH PROFILE®- en MID

- Gemakkelijk aan te sluiten en los te koppelen – verwijderbaar voor

PROFILE™-kussens zich voortdurend aan

opslag

eenvoudiger zijn.

misschien niet bereid waren om het kussen te proberen

worden opgeslagen wanneer het lichaam van de gebruiker

het juiste formaat voor de gebruiker wordt gekozen

93%

van de Smart
Check™-gebruikers
zegt dat ze hun
kussen vaker
controleren omdat
de controles zo veel

™

- Betaalbaar, draagbaar en duurzaam

- Geen gewichtslimiet – wanneer een Sensor Ready™-kussen met

93%

van de gebruikers
hun ROHO®kussen instellen
en onderhouden
zonder hulp van een
zorgverlener.

88%

zegt dat ze erop
vertrouwen dat Smart
Check™ het correcte
opblaasbereik voor
hen zal instellen.

wetend dat uw klanten hun ROHO®-kussen met uw aanbevelingen

- Controleert de interne druk met een druk op de knop

overal

89%

van de
Smart Check™gebruikers zegt dat
ze zich zekerder
voelen wanneer ze
hun ROHO®-kussen
gebruiken met
Smart Check™.

Een ROHO®-kussen
instellen met Smart
Check™ is zo
gemakkelijk dat

U kunt ROHO® met Smart Check™ in alle vertrouwen aanbevelen

- Werkt uitsluitend met ROHO® Sensor Ready™ HIGH PROFILE®en MID PROFILE™-kussens met één ventiel

smart
check™
zorgt voor
gemoedsrust

hun instelling op te slaan
4 Helpt uw klanten om het kussen thuis te controleren en in te
stellen
4 Biedt uw klanten onmiddellijke feedback en gemoedsrust

de vorm van het lichaam aanpassen en de

- Lichtgewicht en betrouwbaar met automatische uitschakeling

bewegingen van de gebruiker nauwgezet

- Batterijen wereldwijd verkrijgbaar

volgen. De cellen passen zich gedurende

- Batterijen met een lange levensduur en waarschuwing wanneer de

de dag eenvoudig aan de unieke behoeften

4 Met Smart Check™ kunt u het opblaasbereik van uw kussen

Voordelen voor de gebruikers

van elke gebruiker aan om de integriteit van

controleren met een druk op de knop voor volledige zekerheid en

- Verschillende overtrekopties voor Sensor Ready™-kussens

de huid en het zacht weefsel te garanderen.

onafhankelijkheid

- Gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten

Het lichaam verandert doorheen de tijd en

batterijen bijna leeg zijn

het kussen verandert gewoon mee.

4 U kunt uw kussen onbeperkt controleren zodat u zich altijd zeker
voelt
4 U hoeft niet langer te gissen naar de juiste hoeveelheid lucht in uw

Bescherming en comfort
Meer dan veertig jaar onderzoek, ervar-

ROHO®-kussen
4 U kunt erop vertrouwen dat u de aanbevelingen van uw arts volgt

ing en verbetering van de ROHO® DRY
FLOATATION®-technologie biedt elke
gebruiker een ongeëvenaarde bescherming
van de huid en het zacht weefsel en het
bijhorende comfort.

Vertrouwen...
Onafhankelijkheid...
Gemoedsrust...

Met één druk op de knop

Pressure &
Mobility Care

Smart Check™ biedt u
de toonaangevende bescherming van de huid
en het zacht weefsel van ROHO® plus ...
4 Realtimefeedback om een correct opblaasbereik van uw kussen te garanderen
met één druk op de knop
4 Een tool om uw ROHO®-kussen gemakkelijk in te stellen en te controleren
4 De mogelijkheid om uw aanbevolen ROHO®-opblaasbereik op te slaan
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