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Voor iedereen die voor zijn gezondheid, 
genezing en welzijn afhankelijk is van een goede 
huidbescherming, positionering en comfort. 
Zitkussens en matrassen met  ROHO Shape Fitting 
Technology® geven comfort en ondersteuning  
maar helpen ook om decubitus te voorkomen en 
te genezen. 

Decubitus is een pijnlijke en beperkende complicatie 
die alleen met een goede preventie en integrale aanpak 
kan worden bestreden. Door kennis en krachten te 
bundelen met zorgprofessionals kunnen oplossingen  
voor optimale huidbescherming én positionering 
worden geboden. 

MSH staat in voor het leveren van de hulp middelen 
en ontwikkelt opleidingen en communicatie materiaal 
die aan de noden en  behoeften van elke instelling 
beantwoorden. Dienst na verkoop wordt eveneens 
aangeboden.

Aarzel niet om al uw vragen met onze MSH-
verkoopmedewerkers te bespreken.
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Positioneren  . . .

Langdurig zitten (of liggen) is belastend voor het 
lichaam, zeker bij een passieve zithouding en wanneer 
de mogelijkheid tot zelfstandige houdingswisselingen 
beperkt is of ontbreekt. Intensief rolstoelgebruik kan 
leiden tot vermoeidheid, pijnklachten, stijfheid en 
andere beperkingen. 

Het is daarom belangrijk om een juiste zithouding 
en ondersteuning te creëren en waar mogelijk actief 
zitten en houdingsveranderingen te stimuleren. Omdat 
elke persoon anders is, moeten voor iedereen op elk 
moment de juiste zitconfiguratie en zitkussen worden 
geboden. 

ROHO zitkussens in combinatie met een goed 
zitsysteem bieden positioneringsoplossingen voor 
iedereen met eenvoudige én complexe zithoudingen. 
Zie het ROHO zitkussen-overzicht op pagina 15.

Ten behoeve van positionering heeft ROHO meerkamer 
zitkussens ontwikkeld. Door de luchtdruk in de 
kamers apart in te stellen, kan scheefstand, voorover 
of achteroverhellen (door vergroeiing, amputatie 
of spierzwakte) in drie richtingen ondersteund en/
of gecorrigeerd worden voor een optimale vertikale, 
zijwaartse en voor-achterwaartse stabiliteit. 

De ROHO SELECT serie is voorzien van vier kamers 
en ISOFLO® Memory Control waarmee men in enkele 
seconden de zithouding en ondersteuning kan 
aanpassen. Dit is waardevol omdat het, zo nodig, 
wisselende zithoudingen mogelijk maakt en de 
ondersteuning per activiteit kan worden gewijzigd.

     . . . en corrigeren

Huidbescherming  . . .

ROHO® producten worden wereldwijd ingezet ter voor-
koming en genezing van decubitus. Druk- en schuif-
krachten leiden tot schadelijke weefselvervormingen.1  
De ROHO Shape Fitting Technology® voorkomt 
piekdrukken en schuifkrachten. Huid en weefsel  vervormen 
minimaal en decubitusgevoelige plekken zoals sacrum, 
tubers en trochanters worden beschermd. Baanbrekend 
onderzoek van de laatste 10 jaar veranderde het inzicht 
van de wetenschappers en medici over het onstaan van de 
-soms dodelijke- diepe weefselschade (DTI Deep Tissue 
Injury). Prof. Dr. Amit Gefen (en andere wetenschappers) 
vonden dat celvervorming de oorzaak is van de -aan het 
huidoppervlak- onzichtbare diepere weefselschade.

In ongunstige omstandigheden kan een doorlig- of 
doorzitwond in enkele uren ontstaan en is genezing 
moeilijk. Daarom is preventie, vroegtijdige inschatting 
van risico factoren, herkenning en ingrijpen cruciaal. 
ROHO en MSH ondersteunen kennisvorming, educatie 
en voorlichting en onderschrijven het belang van een 
multidisciplinaire, integrale en uniforme aanpak. 2, 3 

Die integrale benadering bepaalt ook het ROHO 
 productaanbod van zitkussens, matrassen en speciale 
 producten zoals hielbeschermers, en kussens voor 
douche- en toiletzittingen.

     . . .  en genezen 

Drukverdeling Schuifkrachtverdeling

1.  Journal of Tissue Vialibity, Volume 23, Issue 1, February 2014, Pages 13-23, 
 ISSN 0965-206X to Foams: “Finite Element Studies.”
 Deze gepubliceerde paper was het resultaat van een jarenlange samenwerking (research)  
 tussen ROHO en de universiteit van Tel Aviv.
 NOTA: Het ‘Air Cell Based’ kussen dat gebruikt werd in de studie w as een ROHO® 
 QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE® Kussen.

2.  Landelijke multidisciplinaire richtlijn decubitus preventie en behandeling. VENVN, 2011

3.  Differences in prevalence of pressure ulcers between the Netherlands and Germany-  
 associations between risk, prevention and occurrence of pressure ulcers in hospitals and  
 nursing homes. +  vervolgonderzoek J. Clin c.s., 2009

Pressure Relief
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ROHO zitkussen Standaard zitkussen

Comfort  . . .

Drijvend, gedragen door water, ervaren we minder druk 
en bewegen we makkelijker. Hydrotherapie maakt hier 
gebruik van. Dit drijvend vermogen van water wordt 
nagebootst in ROHO® zitkussens en matrassen. 

De ROHO Shape Fitting Technology® maakt echter 
geen gebruik van water maar van speciaal ontworpen 
luchtcellen. Die zorgen voor een uitstekende 
drukverdeling, warmteregulatie en schokabsorberend 
vermogen: belangrijke voorwaarden voor comfort en 
pijnbestrijding.

De ROHO Shape Fitting Technology® is het resultaat 
van 40 jaar ervaring en verbeteringen. Meerkamer-
kussens en producten met anatomische voorgevormde 
contouren bieden de mogelijkheid om per persoon de 
juiste ondersteuning en stabiliteit te bieden, bij minimale 
belasting van huid en bloedvaten. Comfortabel zitten,

afwisselende  houdingen, makkelijker en meer bewegen 
bevorderen welzijn, gezondheid en zelfredzaamheid.

ROHO producten zijn gemaakt van zachte en huid-
vriendelijke materialen. De zwarte ROHO DRY 
FLOATATION® luchtcellen zijn van comfortabel latexvrij 
neopreen. Bij ROHO® AIR FLOATATION™ producten 
wordt gebruik gemaakt van DEHP-vrije PVC/PU. 

De ademende, wasbare, two way stretch ROHO 
hoezen en de ROHO Heavy Duty stretchhoezen zijn 
beide voorzien van een onderzijde met antislip. ROHO 
producten zijn lichtgewicht en gemakkelijk in onder-
houd en gebruik, dus ook comfortabel voor mantel-
zorgers en zorgprofessionals.

        . . . en pijnbestrijding

ROHO oplossingen 

U zoekt voor uw cliënten de meest adequate zit- of 
 ligoplossing. Welke producten komen in aanmerking? 
We maken het u graag gemakkelijk. De producten zijn 

ingedeeld naar wondcategorie, decubitusrisico en 
positioneringsmogelijkheden. 

Zie de productkenmerken op pagina 16.

Pressure Relief



Huidbescherming
MSH onderschrijft het belang van een integrale en 
gestructureerde aanpak van decubitus zoals uitgedragen in 
de internationale richtlijnen 3,4 van EPUAP / NPUAP.  MSH 
sluit daarom in de productomschrijvingen in deze brochure 
aan bij begrippen uit die richtlijnen. Voor elk product is 
aangegeven bij welke wondcategorie en decubitus 
risicoklasse het ingezet kan worden. Zie hieronder en 
hiernaast een omschrijving van deze begrippen.

De indeling naar wondcategorie en decubitusrisico is 
gebaseerd op onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit 
van ROHO® producten.

Decubitus en wondcategorieën
Decubitus (doorlig- of drukwond) is een gelokaliseerde 
beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, 
meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg 
van druk of druk in samenhang met schuifkracht 

(weefselvorming).6  Een aantal andere bevorderende of 
beïnvloedende factoren (zie kader hieronder) wordt ook 
geassocieerd met decubitus; de betekenis van deze 
factoren moet nog verder onderzocht worden. 

Decubitus wordt ingedeeld in vier wondklassen of 
wondcategorieën:

6 Omschrijving wondcategorieën decubitus7 - Zie ook de pictogrammen in het ROHO productoverzicht vanaf pagina 14.

Pressure Relief

Vermoedelijke diepe weefselbeschadiging - diepte onbekend
Gelokaliseerd gebied van paars of kastanjebruin verkleurde intacte huid of een met bloed gevulde 
blaar als gevolg van schade van onderliggend zacht weefsel door druk en/of schuifkracht. Het ge-
bied kan zich kenmerken door weefsel dat pijnlijk, stijf, papperig, warmer of kouder aanvoelt dan 
het aangrenzende weefsel. Diepe weefselbeschadiging kan moeilijk te ontdekken zijn bij personen 
met een donker gekleurde huid. De wond kan zich ontwikkelen tot een dunne blaar over een donker 
wondbed. De verdere ontwikkeling kan snel gaan waarbij meer weefsellagen betrokken raken zelfs 
bij optimale behandeling.

Categorie I - niet-wegdrukbare roodheid bij een intacte huid
Intacte huid met niet-wegdrukbare roodheid in een gelokaliseerd gebied meestal ter hoogte van 
een botuitsteeksel uitsteeksel. Er kan sprake zijn van een verkleuring van de huid, warmte, oedeem, 
verharding en pijn. Een donker gekleurde huid vertoont mogelijk geen zichtbare verkleuring. Het 
gebied kan pijnlijk, stijf, zacht, warmer of kouder zijn in vergelijking met aangrenzend weefsel.

Categorie II - verlies van een deel van de huidlaag of blaar
Gedeeltelijk verlies van een laag van de lederhuid (dermis), waardoor een oppervlakkige open 
wond zichtbaar wordt met een rood/roze wondbodem, zonder wondbeslag. Kan er ook uitzien 
als een intacte of open/gescheurde, met vocht gevulde of met serum en bloed gevulde blaar.

Categorie III - verlies van een volledige huidlaag (vet zichtbaar)
Verlies van de volledige huidlaag. Subcutaan vet kan zichtbaar zijn, maar bot, pezen en spieren 
liggen niet bloot. Wondbeslag kan aanwezig zijn. Ondermijning of tunneling kunnen aanwezig 
zijn. De diepte van de wond varieert per anatomische locatie.

Categorie IV - verlies van een volledige weefsellaag (spier/bot zichtbaar)
Verlies van een volledige weefsellaag met blootliggend bot, pezen of spieren. Een vervloeid 
wondbeslag of necrotische korst kan aanwezig zijn. Meestal is er sprake van ondermijning of 
tunnelvorming. De diepte van de wond varieert per anatomische locatie. Kan zich uitbreiden in 
de spieren en/of ondersteunende structuren.

43
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Decubitusrisico en risicoklassen 
Decubituspreventie begint bij een gestructureerde, 
betrouwbare, consequent toegepaste 
risicoinschatting. Zorgverleners moeten hierin 
geschoold en getraind worden. Er zijn praktische 
hulpmiddelen, waarvan de Bradenschaal8 de meest 
geaccepteerde is. Onderzoek toont aan dat gebruik 
van de Bradenscore in de meeste situaties een 
goede inschatting van de kans op decubitus geeft. 

Deelscore

1 2 3 4

Sensorisch vermogen Volledig beperkt Zeer beperkt Licht beperkt Geen beperking

Vochtigheid huid Altijd vochtig Meestal vochtig Soms vochtig Zelden vochtig

Activiteitenniveau Bedgebonden Stoelgebonden Loopt af en toe Loopt vaak

Mobiliteit Volledig immobiel Zeer beperkt Licht beperkt Geen beperking

Voedingstoestand Zeer slecht Onvoldoende Voldoende Uitstekend

Wrijving en afschuiving Probleem Soms een probleem Geen probleem -

De Braden risicoklasse vormt de basis voor de 
keuze van preventieve maatregelen, behandeling en 
bijbehorende ondersteunende ROHO® producten.

Tabel 1 - Bradenschaal voor beoordeling decubitusrisico - Deelscores per deelgebied

Tussen 15 en 18 Laag risico

Tussen 13 en 14 Matig 
risico

Kleiner of gelijk aan 12 Hoog 
risico

schouderblad elleboog hiel
hoofd

heiligbeen / stuit

 (heup bij zijligging)hiel

schouderblad

elleboog

tubers

heiligbeen

hoofd

bal van de voet

Risicozones

Rekenvoorbeeld
Beoordeel de situatie van een persoon voor elk 
van de 6 deelgebieden in tabel 1. Noteer de 
bijbehorende scores en tel deze bij elkaar op. 

Bijvoorbeeld: 

De totaalscore is 16: volgens tabel 2 kan voor de 
persoon in het voorbeeld worden uitgegaan van 
een 'laag risico' voor decubitus.

Beoordeling Score

Sensorisch vermogen Licht beperkt 3

Vochtigheid huid Zelden vochtig 4

Activiteitenniveau Stoelgebonden 2

Mobiliteit Zeer beperkt 2

Voedingstoestand Uitstekend 4

Wrijving en afschuiving Soms een probleem 1

TOTAALSCORE 16

Tabel 2 - Bradenschaal voor beoordeling decubitusrisico - Indeling in 

risicoklassen op basis van opgetelde deelscores. - Zie ook de pictogrammen in 

het ROHO productoverzicht vanaf pagina 14.

3.  Samenvatting internationale richtlijn voor decubituspreventie - 
 www.epuap.org/guidelines/QRG_Prevention_in_Dutch.pdf
4.   Samenvatting internationale richtlijn voor decubitusbehandeling -  
 www.epuap.org/guidelines/QRG_Treatment_in_Dutch.pdf 
5. Landelijke multidisciplinaire richtlijn decubitus preventie en behandeling. VENVN, 2011 - 
 www.venvn.nl/LinkClick.aspx?fileticket=8TrtENI2ZjE%3D&tabid=1852
6. Bron: European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) and National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). Prevention and treatment of pressure ulcers: 
 quick reference guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009. Zie www.epuap.org en www.npuap.org
7. Noot: Het is belangrijk onderscheid te maken tussen decubitus (scherp afgetekende ronde of ovale wond ter hoogte van botuitsteeksels) en bijvoorbeeld vochtletsel 
 (onregelmatige gevormde, vaak spiegelende wond door aanwezigheid van transpiratie, urine, feces of wondvocht, niet specifiek bij botuitsteeksels voorkomend) 
8.  Noot: risico-inschattingsinstrumenten zoals de Bradenschaal en Nortonschaal zijn praktische hulpmiddelen. Ook individuele kenmerken, klinische blik en ervaring van de 
 zorgvrager zijn belangrijk bij het bepalen van het risico.

Pressure Relief



Positionering
Bij (langdurig) gebruik van een rolstoel zijn 
positionering en houdingscorrecties van belang om 
vergroeien en onderuitzakken te voorkomen, voor een 
betere mobiliteit, activiteit en uithoudingsvermogen . 
Positionering speelt ook een grote rol bij de preventie 
van decubitus . Een goede positionering helpt om 
schuifkrachten op de huid te voorkomen, drukkrachten 
te verlagen en decubitusgevoelige zones te ontlasten .

..voor optimale huidbescherming
In de richtlijnen voor preventie van decubitus komen ook 
positioneringsaspecten zoals houdingsverbeteringen en 
wisselhoudingen aan bod. Deze aspecten zijn onderdeel 
van het aanbevolen preventieplan voor mensen uit 
decubitusrisicogroepen9. Zie de richtlijnen voor meer 
informatie op www.decubitus.be

Integrale aanpak 
Zowel een hoge belasting gedurende een korte tijd, als 
een lage belasting gedurende langere tijd kan  leiden tot 
weefselschade. Daarom zijn houdingsveranderingen en 
een maximum dagelijkse zittijd van belang. 

Zitten en liggen kunnen worden afgewisseld. Ook bij 
het liggen zijn het gebruik van een drukreducerende  
onderlaag, geregelde houdingsveranderingen en een 
goede positionering van belang voor een goed resultaat. 

Hoge belasting kan bijna direct tot weefselschade 
leiden. Overweeg daarom ook het gebruik van een druk-
herverdelende douche/toiletzitting en ander accessoires.

...voor optimale mobiliteit en activiteit
 Een hoog activiteitenniveau is bevorderlijk voor gezondheid 
en welbehagen. Het is daarom belangrijk om voor elke 
gebruiker en voor elke activiteit de meest functionele 
zithouding te creëren. 

In het ROHO® productoverzicht leest u de mogelijkheden 
per product en voor welke indicaties ze geschikt zijn. Zie 
ook pagina‘s 11-13 over het instellen van zitkussens en 
SELECT zitkussens in het bijzonder.

Positioneren met ROHO
Meerkamer-zitkussens uit de ROHO SELECT serie 
bieden bijzondere mogelijkheden voor positionering en 
houdingsveranderingen. Door het luchtvolume per kamer 
in te stellen, kan de zithouding in drie richtingen gecorri-
geerd worden voor een optimale vertikale, zijwaartse en 
voor-achterwaartse stabiliteit. 

Er zijn ROHO zitkussens die een zekere niet 
corrigeerbare bekkenscheefstand kunnen opgevangen. 
En er zijn ROHO zitkussens die bekkenscheefstand 
en onderuitzakken kunnen corrigeren. U herkent deze 
producten aan onderstaande pictogrammen die u bij de 
productomschrijvingen verderop in de brochure terugvindt.

8

SELECT Alle ROHO SELECT zitkussens bieden uitge-
breide positioneringsmogelijkheden .

cm
7,5 Product ondersteunt een maximale 

bekkenscheefstand van 7,5 cm

Product geschikt voor correctie van 
bekkenscheefstand

Product geschikt voor correctie van heuphoek / 
bekkenkanteling

Pressure Relief

9.  Noot: personen die bedlegerig of rolstoelafhankelijk zijn lopen een verhoogd risico op decubitus.  
 Dat geldt ook voor mensen met sensibiliteitsstoornissen zoals een dwarslaesie of neuropathie.
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Ontgrendel (groene knop indrukken) de ISOFLO® Memory 
Control voor herpositionering . Alle luchtkamers staan met elkaar 
in verbinding en vormen één groot luchtvolume .

Vergrendel (rode knop indrukken) de ISOFLO® Memory Control 
wanneer de gewenste houding is bereikt . De verbinding tussen 
de vier luchtkamers wordt gesloten en elke kamer heeft een 
eigen luchtvolume .

ROHO® SELECT serie 
Optimale drukverdeling, een goede zitstabiliteit en 
unieke positioneringseigenschappen maken de kussens 
van de SELECT-serie een waardevol hulpmiddel voor 
huidbescherming, positionering en zitcomfort. 

Huidbescherming
De ROHO SELECT kussens worden gebruikt voor het 
voorkomen en behandelen van decubitus. De kussens 
zijn opgebouwd uit beweeglijke DRY FLOATATION® 
neopreencellen. De cellen beschermen de huid tegen 
wrijving en afschuiving en zorgen bovendien voor een 
goede ventilatie.

Positioneren en stabiliteit
De kussens bestaan uit vier luchtkamers die met  elkaar in 
verbinding staan via een centrale regelunit - de ISOFLO® 
Memory Control. Als de ISOFLO openstaat, (groene 
knop ingedrukt) vormen de kamers samen één groot 
luchtvolume (alle cellen onderling met elkaar verbonden). 
Als men de rode ISOFLO knop indrukt, sluit de centrale 
verbinding en ontstaan vier aparte luchtvolumes. Die 
reageren anders dan één groot luchtvolume: het zitvlak 
wordt per kwadrant  (linksvoor, linksachter, rechtsvoor, 
rechtsachter) apart ondersteund. Veel lucht links zorgt 
voor een kanteling naar rechts, veel lucht voorin zorgt 
voor een kanteling naar achter, etc. Dit levert uitstekende 
positioneringsmogelijkheden op en een maximale 
zitstabiliteit. De luchtvolumes kunnen indien gewenst per 
persoon, per activiteit of per herstelfase ingesteld worden. 
Een SELECT zitkussen is dus eigenlijk oneindig veel 
kussens in één!

Zithouding veranderen zonder transfer 
in enkele seconden
Het lichaam van de gebruiker zelf is het enige gereedschap 
dat nodig is om de SELECT zitkussens in te stellen. Een 
aanpassing is een kwestie van de ISOFLO ontgrendelen, 
zithouding corrigeren en de ISOFLO vergrendelen. De 
gebruiker kan gewoon blijven zitten, het toppunt van 
gemak en gebruiksvriendelijkheid. Indien therapeutisch 
wenselijk, kan de gebruiker zijn/haar zithouding per 
activiteit naar behoefte te veranderen (maar de ISOFLO 
bediening kan ook afgeschermd worden).

De ROHO SELECT serie bestaat uit ROHO® CONTOUR SELECT®, 
ROHO® QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE®, ROHO® QUADTRO 
SELECT® MID PROFILE™ en ROHO® QUADTRO SELECT® LOW 
PROFILE® . 

... ultieme positionering en houdingswisselingen 9

Pressure Relief
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Pressure Relief

Comfort
Comfortabel zitten, afwisselende houdingen, 
makkelijker en meer bewegen bevorderen welzijn, 
gezondheid en zelfredzaamheid . Om het voor veel 
mensen werkelijk noodzakelijke comfort te bieden, 
vormen ROHO® producten zich naar de natuurlijke 
lichaamscontouren: Shape Fitting .

Speciale luchtcellen vormen zich net zoals als water naar 
het lichaam. Elke cel op zich laat zich met één vinger 
moeiteloos indrukken, maar samen zorgen de luchtcellen 
voor een uitstekende drukverdeling, warmteregulatie en 
schokabsorberend vermogen: belangrijke voorwaarden 
voor comfort en pijnbestrijding. 

Shape Fitting Technology®

Al meer dan veertig jaar ontwikkelt ROHO technologieën 
en toepassingen (matrassen, zit- en rugkussens 
en accessoires) die zich vormen naar de natuurlijke 
lichaamscontouren (‘shape fitting’) en op die manier een 
comfortabele ondersteuning en minimale vervorming van 
het huid en weefsels bieden.

De belangrijkste technologie die ROHO-grondlegger en 
uitvinder Robert H. Graebe ontwikkelde, is de ROHO 
DRY FLOATATION® Technology, zie hiernaast. Alle 
neopreen ROHO DRY FLOATATION® producten werken 
volgens deze principes.

De ROHO AIR FLOATATION™ Technology werkt volgens 
vergelijkbare principes, met andere materialen. De DEHP-
vrije PVC/PU toepassingen worden daarom aangeduid 
als ROHO AIR FLOATATION™ producten.

Comfortabele materialen 
ROHO DRY FLOATATION producten zijn gemaakt van 
zacht, huidvriendelijk neopreen, een latexvrij  synthetische 
rubber. Er is dus geen risico op latexsensibilisatie en 
-allergie bij gebruikers en zorgpersoneel10. ROHO AIR 
FLOATATION producten zijn gemaakt van DEHP-vrije 
PVC. Ook dit materiaal is comfortabel en DEHP-vrij dus 
ook veilig voor kinderen.

ROHO hoezen zijn zacht, two way stretch en ademend. 
Naast de standaardhoezen is er een uitgebreid 
assortiment Heavy Duty incontinentiehoezen, zie de 
productinformatie verderop. Beide soorten hoezen 
zijn afritsbaar, machinewasbaar en aan de onderzijde 
voorzien van antislip. De hoezen voor AirLITE® en LTV 
Seat® zitkussens zijn afwijkend maar even comfortabel.

Bij de productomschrijvingen verderop in de brochure 
worden de diverse hoezen met onderstaande 
pictogrammen aangeduid:

STD
hoes

Two-way stretch standaard antidecubitushoes.

HOES

Two-way stretch Heavy Duty incontinentiehoes.

hoes
Textiel Gewatteerde textielhoes voor LTV Seat®

Ultra
hoes

Ultra Leather™ hoes voor LTV Seat®

10.  De prevalentie van latexallergie wordt geschat op 0,1% tot 1,0% en veel hoger in   
 risicogroepen (zorgpersoneel, spina bifidapatiënten, urogenitale aandoeningen):   
 The prevalence of anti-latex IgE antibodies in 1000 volunteer blood donors, 
 Ownby DR, 1996. Ter vergelijking: gevallen van neopreenallergie zijn nagenoeg 
 onbekend in de epidemiologie.
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Comfort
De ROHO® DRY FLOATATION Technology is gebaseerd 
op de hydrostatica (leer van evenwichtstoestanden in 
een fluïdum zoals water) . Dit heeft geresulteerd in de 
onderstaande vier principes voor huidbescherming 
en comfort .

Bewegingsvrijheid in zes 
richtingen
ROHO kussens zijn opgebouwd uit 
individuele cellen die onafhankelijk 
van elkaar kunnen bewegen, draaien 
en buigen. Daardoor passen ze zich 
precies aan aan de contouren en 

anatomie van de gebruiker en zullen ze meebewegen met 
de bewegingen van de gebruiker.

Constante gelijkmatige drukverdeling
‘Drijvend’11 in een DRY FLOATATION product, worden 
de drukkrachten op het lichaam en de daaruit volgende 
drukspanningen in weefsels op elk moment gelijkmatig 
verdeeld.

Bij grotere druk ‘dompelt’11 het 
lichaam dieper in het kussen, 
neemt het contactoppervlak toe 
en wordt de druk verder verdeeld. 
Dit zorgt voor gelijkmatige lage 
drukspanningen in het hele 
contactoppervlak op elk moment.

Lage oppervlaktespanning
Door het unieke design en materiaal 
van de luchtcellen (en kussenhoes) 
‘drijft’ men in het kussen met minimale 
weefselvervorming waardoor het 
dragend oppervlakte maximaal is 
en de kans op huidbeschadiging 
minimaal is.

Lage afschuivings- en wrijvingsspanningen
Als resultaat van de overige drie principes, biedt de ROHO 
DRY FLOATATION Technology een omgeving met lage 
afschuivings- enwrijvingsspanningen. Schuifkrachten in 
het weefsel en wrijving aan het huidoppervlak verminderen 
de doorbloeding en kunnen celschade veroorzaken.

Het gladde materiaaloppervlak 
en de onafhankelijke bewegende 
ROHO cellen verminderen sterk 
de afschuiving en wrijving die 
elke beweging van de gebruiker 
veroorzaakt.

ROHO® DRY FLOATATION® Technology 

Wet van Archimedes

“De opwaartse kracht die 
een in een vloeistof of gas 
ondergedompeld lichaam 

ondervindt is even groot als 
het gewicht van de verplaatste 

vloeistof of gas.”

‘Goede drukverdeling met minimale 
weefselvorming is essentieel’

11. Noot:  zoals bij onderdompeling van een lichaam in water of gas ontstaat volgens de   
 wet van Archimedes een isostatisch evenwicht.
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Pressure Relief

Instellen ROHO® zitkussens
Alle zitkussens (AirLITE® uitgezonderd) zijn met 
bijgeleverde luchtpomp in te stellen . Voor een optimale 
werking van de kussens, moeten mensen diep in het 
kussen ‘drijven’ terwijl tegelijkertijd bottoming-out 
wordt voorkomen . Zie voor uitgebreide instructies de 
handleiding en op www .msh .be

Plaats het kussen mét hoes 
in het midden op de stoel, 
de goede kant naar boven, 
ventiel12 en handvat met geel 
koord in de hoek linksvoor. 
Gebruik het ventiel en 
bijgeleverde pomp om het 
kussen op te blazen tot het 
licht bol staat.

Plaats de persoon voorzichtig 
in de stoel en zorg ervoor 
dat deze in het midden van 
het kussen komt te zitten. 
Positioneer de persoon 
vervolgens op het kussen in 
zijn/haar normale zithouding.
Denk er aan om voet- en 
armsteunen aan te passen.

Doe de bekkencheck: 
Bevoel de bekkenkam en 
SIAS om de bekkenstand te 
bepalen. Aan de hand van 
een eventuele scheefstand 
en kanteling is te bepalen 
waar het laagste benige 
deel zich zal bevinden en 
een handcheck nodig is: 
onder het linkerzitbeen, 
rechterzitbeen of heiligbeen.

Gebruik de bekkencheck ook om het effect van een 
eventuele correctie van bekkenscheefstand en/of 
bekkenkanteling te voelen .

Doe de handcheck: 
schuif een vlakke hand 
tussen de kussenhoes en het 
zitvlak van de persoon om de 
afstand tussen het laagste 
benig deel en stoelzitting te 
voelen. Met de hand onder de 
zitbeentjes van de persoon 
in de stoel, laat zoveel lucht 
vrij uit het luchtventiel totdat 
er ongeveer één vingerdikte 

(2,5 cm tot 1,5 cm) ruimte over is tussen zitbeentjes en 
de stoelzitting (vingers vrij kunnen bewegen).

Gebruik de handcheck ook om dagelijks het 
luchtvolume in het kussen te controleren .

Handcheck: schuif uw hand 
tussen de bovenkant van het 
kussen en het zitvlak van de 
persoon om de zitbeentjes 
en stuit te bevoelen. 
Dit gaat gemakkelijker 
wanneer u uw hand in een 
transferhandschoen, plastic 
zak of ander kunststof met 
weinig wrijving steekt.

Bekkencheck: bevoel 
de bekkenranden om de 
bekkenkanteling en eventuele 
bekkenscheefstand te 
controleren en optimaal te 
corrigeren met de 
ISOFLO® Memory Control.

12. Noot:  Hybrid Elite® 2-kamer zitkussens en sommige maatwerkkussens hebben meerdere  
  ventielen. Hybrid Elite® zitkussens combineren DRY FLOATATION® met een schuimprofiel.  
  Volg bovenstaande instructies voor instellen Hybrid Elite luchtcellen, het schuim kan bij het  
  instellen eventueel per cliënt op maat gesneden worden.
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Instellen ROHO® zitkussens Instellen ROHO® SELECT zitkussens
ROHO® SELECT zitkussens worden hetzelfde  ingesteld 
als alle andere zitkussens, zie hiervoor . Bovendien heb-
ben ze een ISOFLO® Memory Control waarmee het lucht-
volume in de vier luchtkamers geregeld kan worden .

Ontgrendel de ISOFLO door de 
groene knop in te drukken om 
het kussen op te pompen en in 
te stellen, of om het kussen te 
gebruiken als éénkamerkussen. 
Vergrendel de ISOFLO door de 
rode knop in te drukken om de 
luchtverbinding tussen de vier 
luchtkamers af te sluiten. Dit geeft 
extra stabiliteit en positionerings-
mogelijkheden.

Voor houdingscorrecties of 
-wisselingen, ontgrendel de 
ISOFLO (groene knop indrukken) 
en positioneer de persoon in 
de gewenste  zithouding op het 
kussen. U hoort hoe de lucht 
zich  verplaatst door de kamers 
van het kussen. Het kussen past 
zich binnen enkele seconden 
aan. Vergrendel (rode knop 

indrukken) om de luchtstroom tussen de vier luchtkamers 
onderling te verbreken. Doe ter controle een handcheck en 
bekkencheck (zie vorige pagina) en herhaal zo nodig.

Het luchtvolume in het  kussen kan naar behoefte verdeeld 
worden over de vier lucht kamers, om  onderuitzakken te 

voor komen, bekkenscheefstand te compenseren en/
of scheefzitten te corrigeren. Maar ook om - indien 
 gewenst - op elk moment de zithoek, been- en bek-
kenstand aan te passen aan de dagelijkse  activiteiten: 
hoepelen, trippelen, elektrisch  rijden, relaxen, compute-
ren, aan tafel zitten...

Onderuitzakken 
voorkomen 
Til de knieën op zodat lucht 
naar de voorste luchtkamers 
stroomt en vergrendel de 
ISOFLO.

Scheefzitten corrigeren
In geval van de figuur 
hierboven, verplaats 
het lichaamsgewicht 
(stapsgewijs: elke week 
iets meer) naar rechts 
en vergrendel. De extra 
luchtdruk links duwt de 
linkerbekkenhelft omhoog.

Goede gewoonte: de handcheck
Maak van de ‘handcheck’ een dagelijkse gewoonte. Schuif een 
vlakke hand tussen de kussenhoes en het zitvlak van de persoon 
om de afstand tussen het laagste benig deel en stoelzitting te 
voelen. Beweeg met uw  vingers om er zeker van te zijn dat 
er niet meer dan 2,5 cm en niet minder dan 1,5 cm zit tussen 
persoon en stoelzitting (vingers vrij kunnen bewegen). Is de 
afstand minder dan 1,5 cm dan ontstaat kans op bottoming-out. 
Pomp in dat geval extra lucht in het zitkussen, de gebruiker kan 
daarbij gewoon blijven zitten.

En verder: rolstoel instellen!
Om een goede drukverdeling te bereiken en risicozones 
te ontlasten, stellen we ons twee vragen: Hoe kan het 
lichaamsgewicht het best verdeeld worden over het zitvlak 
en de dijen? Welk deel van het gewicht kan eventueel 
worden opgevangen door voeten, kuitplaten, armsteunen, 
hoofdsteun en rugleuning?
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Pressure Relief

Gebruik en onderhoud
ROHO® zitkussens en matrassystemen zijn 
onderhouds- en gebruiksvriendelijk . Elk zitkussen 
en matras wordt geleverd met luchtpomp 
(AirLITE® uitgezonderd) en een Nederlandstalige 
gebruikershandleiding . De handleiding bevat  heldere 
instructies voor instellen, onderhoud en reinigen 
evenals nuttige service- en garantieinformatie . Zie 
hieronder enkele belangrijke punten . Voor meer 
informatie zie de handleidingen .

Reiniging en ontsmetting
Voor een goede hygiëne zijn ROHO® zitkussens, 
matrassystemen en hoezen zowel thuis als bedrijfsmatig 
te reinigen en ontsmetten (en indien nodig ook te 
steriliseren). Bovendien zijn voor bijna elk product 
vervangende hoezen en speciale waterafstotende Heavy 
Duty incontinentiehoezen verkrijgbaar. 

Dit maakt ROHO producten geschikt voor langdurig 
gebruik en herinzetbaar voor gebruik bij meerdere 
cliënten.

Alle zitkussens, matrassystemen en speciale producten 
zijn te reinigen en ontsmetten met een zachte plastic 
borstel, spons of doek en water en zeep (wasmiddel, 
eventueel in combinatie met bleekmiddel, universeel 
ontsmettingsmiddel, professionele desinfectanten,...). 

Alle hoezen zijn afneembaar en machinewasbaar: op lage 
temperatuur om te reinigen, op hogere temperatuur om 
te ontsmetten. 

Detailinformatie over reinigen, ontsmetten en steriliseren 
vindt u in de gebruikshandleidingen.

ROHO garantie en service
ROHO biedt garantie op alle materiaal- en fabricagefouten. 
De genoemde garantietermijnen gelden vanaf de datum 
levering aan de gebruiker, op basis van factuur en 
serienummer.

Voor service en reparatie zijn losse pompen, ventielen, 
luchtcellen en reparatiesets leverbaar, zie pagina 38. 
ROHO luchtcellen bevatten geen gel of vloeistof en zijn 
daardoor eenvoudig te repareren of te vervangen om de 
levensduur te verlengen

M
24

M M M
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ROHO® producten
Omdat geen mens hetzelfde is en behoeften 
verschillen, biedt het ROHO® assortiment 
verschillende zitkussens en matrassystemen, 
elk met specifieke kenmerken en toepassingen . 
Onderstaande grafiek en tabel helpen u om voor 
ieder van uw cliënten een eerste selectie te maken 
en mogelijke oplossingen in kaart te brengen . U 
kunt vervolgens de pagina’s hierna raadplegen voor 
detailinformatie van elk product . Zo bepaalt u snel 
de meest adequate zit- of ligoplossing voor die 
persoon in zijn/haar situatie .

ROHO® zitkussens en hoezen zijn leverbaar in diverse 
maten, vormen en uitvoeringen. De in deze brochure 

vermelde minimum en maximum maten geven u een 
indruk van de mogelijkheden. Uitgebreide informatie 
over afmetingen, bestelreferenties vindt u in de prijslijst.
 
Neem contact op met MSH voor maatwerk zitkussens 
met verschillende celhoogten, meerdere ventielen, 
meerdere kamers en verwijderde cellen. Er is veel 
mogelijk! 

Neem ook contact op als u vragen heeft over 
producten of een specifieke casus wilt voorleggen. 
Onze vertegenwoordigers kunnen u advies geven, 
helpen de juiste producten te kiezen, drukmetingen 
uitvoeren of zo nodig maatwerkoplossingen aan te 
dragen.

Positioneringsmogelijkheden en huidbescherming ROHO standaard en SELECT zitkussens

QUADTRO SELECT® 
LOW PROFILE® 

QUADTRO SELECT® 
MID PROFILE® 

CONTOUR 
SELECT® 

HIGH PROFILE® 
een kamer 

LOW PROFILE® 
een kamer 

Hybrid Elite® 
een kamer 

Hybrid Elite® 
twee kamer 

AirLITE® 

MOSAIC® 

 QUADTRO SELECT® 
HIGH PROFILE® 

»   Huidbescherming   »

» 
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Productspecificaties 
ROHO® zitkussens 
en oplegmatras-
systemen
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Bradenschaal 
Laag risico             

Bradenschaal 
Matig risico            

Bradenschaal 
Hoog risico          

Wondklasse
Categorie 1            

Wondklasse
Categorie 2           

Wondklasse
Categorie 3 43           

Wondklasse
Categorie 4         

Maximale  
bekkenscheefstand in cm

7,5 5 2,5 2,5 5 5 7,5 2,5 2,5

Correctie van  
bekkenscheefstand     

Correctie van achterover 
gekanteld bekken    

Max. gewicht gebruiker  
in kg ( ∞ = onbeperkt) MAX

∞ ∞ ∞ ∞ 225 225 ∞ ∞ 113 136 133 ∞ 136 150

Mogelijkheid Heavy Duty 
incontinentiehoes HOES

            

Garantietermijn  
in maanden

36 36 36 36 24 24 24 24 12 24 12 24 12  18
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ZITKUSSENS 
OPLEGMATRASSEN

RUGSYSTEMEN 
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Bradenschaal 
Laag risico             

Bradenschaal 
Matig risico            

Bradenschaal 
Hoog risico          

Wondklasse
Categorie 1            

Wondklasse
Categorie 2           

Wondklasse
Categorie 3 43           

Wondklasse
Categorie 4         

Maximale  
bekkenscheefstand in cm

7,5 5 2,5 2,5 5 5 7,5 2,5 2,5

Correctie van  
bekkenscheefstand     

Correctie van achterover 
gekanteld bekken    

Max. gewicht gebruiker  
in kg ( ∞ = onbeperkt) MAX

∞ ∞ ∞ ∞ 225 225 ∞ ∞ 113 136 133 ∞ 136 150

Mogelijkheid Heavy Duty 
incontinentiehoes HOES

            

Garantietermijn  
in maanden

36 36 36 36 24 24 24 24 12 24 12 24 12  18



ROHO® QUADTRO SELECT® zitkussen
HIGH PROFILE®  -  MID PROFILE™  -  LOW PROFILE®

 Met vier afsluitbare luchtkamers en ISOFLO® Memory 
Control zijn QUADTRO SELECT kussens uiterst 
doeltreffende hulpmiddelen voor huidbescherming, 
positionering en comfort . De zitondersteuning kan 
op elk moment eenvoudig aangepast worden aan de 
morfologie, anatomie en behoeften van de gebruiker . 
QUADTRO SELECT zitkussens zijn verkrijgbaar in 
drie hoogtes: 10,5 / 8,5 en 5,5 cm . Er geldt overigens 
geen gewichtslimiet bij SELECT en andere DRY 
FLOATATION®  producten, een belangrijk voordeel 
bij bariatrische toepassing .

Het HIGH PROFILE kussen biedt het hoogste ‘drijvend 
vermogen’ van alle ROHO DRY FLOATATION kussens. 
Gebruikers kunnen tot 9 cm wegzakken in dit kussen 
(= effectieve DRY FLOATATION hoogte, zie ‘Hoe wij 
meten’ pagina 42). 

HIGH PROFILE levert daardoor aantoonbaar de beste 
prestaties op gebied van positionering en drukverdeling. 
Dit kussen is uitermate geschikt bij complexe 
zithoudingen, bekkenstabilisatie en correcties van 
bekkenscheefstand.

SELECT producten worden vaak ingezet bij ruggen-
mergletsel vanwege de sterke positioneringsbehoefte 
en het hoge decubitusrisico. Wij bevelen HIGH PROFILE 
daarnaast specifiek aan voor personen met weinig 
beschermend spier- en/of vetweefsel op de botten, 
bijvoorbeeld door spieratrofie of ondervoeding.
De MID PROFILE en LOW PROFILE maken ook deel uit 
van de QUADTRO SELECT toplijn en verschillen slechts 
in hoogte (niet in zithoogte want gebruiker drijft altijd op 
1,5 tot 2,5 cm lucht). Deze kussens worden ingezet bij 
meer symmetrische, complexe positioneringsbehoeften 
en om de decubitus in alle graden te voorkomen en 
genezen. Ook transfermogelijkheden en zithoogte 
kunnen redenen zijn om voor deze kussens te kiezen.

SELECT zitkussens zijn op drie manieren te gebruiken: 

ISOFLO® Memory Control ontgrendeld - de lucht in het 
kussen kan vrij circuleren (1-kamer kussen). 

ISOFLO® Memory Control vergrendeld bij gelijkmatige 
belasting - extra stabiliteit (4-kamer kussen).

ISOFLO® Memory Control vergrendeld bij ongelijkmatige 
belasting - voor extra stabiliteit, ondersteuning of 
correctie van scheefstand of taludvormige ondersteuning 
(4-kamer kussen).

Elke persoon en situatie is 
anders. Mensen met weinig 
spier- en vetweefsel (links) 
hebben de meeste behoefte aan 
een goede drukverdeling en dus 
een HIGH PROFILE zitkussen. 
Een LOW PROFILE zitkussen is 
stabieler bij transfers en kan om 
die reden een goed alternatief 
zijn voor mensen met meer 
zacht weefsel.

Pressure Relief
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Mogelijke indicaties
• Voorgeschiedenis van huid- of weefselbeschadigingen door ischemie 

van de huid of vervorming van dieper gelegen weefsel (DTI), huid- en 
huidspiertransplantaties

• Actuele huid- of weefselbeschadigingen van elke wondcategorie
• Bovengemiddeld risico op huid- of weefselbeschadigingen of DTI 

(Braden)
• Normaal of beperkt vermogen tot waarnemen van pijn en  ongemak
• Onvoldoende balans en stabiliteit
• Ab- en adductie van de bovenbenen
• Ondersteuning van bekkenscheefstand tot circa 7,5 / 5 / 2,5 cm (HIGH 

/ MID / LOW)
• Correctie van bekkenscheefstand (mediaal lateraal en anterior poste-

rior) 
• Verschillende positionering van linker en rechter dijbeen

Mogelijke contra-indicaties 
• Zithouding om medische redenen niet mogelijk / wenselijk
• Neopreen-allergie (zeldzaam in tegenstelling tot latexallergie9) 
• Verkeerd gebruik: zitkussenhoogte / -afmetingen / -luchtvolume niet 

afgestemd op de lichaamscontour van de gebruiker

Specificaties 
• Gewicht maatafhankelijk circa 1 tot 2 kg
• Materiaal kussen brandvertragend latexvrij hypoallergeen neopreen
• Materiaal standaardhoes bovenzijde stretch polyester/spandex, zijkan-

ten polyester, onderzijde antislip
• Materiaal heavy duty hoes bovenzijde en zijkanten nylon met PU-trans-

fer coating top, onderzijde polyester met antislip coating
• Reiniging en onderhoud zie pagina 14
• Bijgeleverd stretchhoes, luchtpomp, reparatieset en Nederlandstalige 

handleiding

Afmetingen
• Totale hoogte circa 10,5 / 8,5 / 5,5 cm (HIGH / MID / LOW)
• Effectieve DRY FLOATATION® hoogte circa 9 / 7 / 4 cm (HIGH / MID / 

LOW, zie 'Hoe wij meten' pagina 42)
• Breedte en diepte zie hiernaast
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Zitbreedte 
6 - 14 cellen / 25,5 - 64 cm
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QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE® zitkussens

Zitbreedte 
8 - 10 cellen / 34 - 47 cm
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QUADTRO SELECT® MID PROFILE™ zitkussens

Zitbreedte 
5 - 14 cellen / 21 - 64 cm
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QUADTRO SELECT® LOW PROFILE® zitkussens

19

7,5

5

2,5



ROHO® CONTOUR SELECT® zitkussen
 
CONTOUR SELECT is een anatomisch 
voorgevormd vierkamer zitkussen met alle 
voordelen van DRY FLOATATION®  Technologie, 
de positioneringsmogelijkheden van SELECT / 
ISOFLO® Memory Control en de stabiliteit van 
contourkussens . Het contourprofiel helpt ab- en 
adductie in het heupgewricht te beperken en 
stimuleert een goede zithouding .

Daarmee scoort CONTOUR SELECT zowel op gebied 
van huidbescherming als positionering. Zowel de 
contourvorm als de vier afsluitbare luchtkamers bieden 
extra zijwaartse stabiliteit en correctiemogelijkheden. 
Klinische studies en praktijkvoorbeelden hebben 
aangetoond dat dit kussen een preventieve en curatieve 
antidecubitus-werking heeft.

De hoogte van de CONTOUR SELECT cellen varieert 
tussen 5,5 cm (zitvlak) en 10,5 cm (randen). Deze 
contourvorm zorgt voor extra zijwaartse en voorwaarts/
achterwaartse stabiliteit. Overweeg bij een benig 
zitvlak in plaats van Contour Select het gebruik van 
QUADTRO SELECT HIGH PROFILE.

Ook Contour Select is op drie manieren te gebruiken: 

ISOFLO® Memory Control ontgrendeld - de lucht in 
het kussen kan vrij circuleren (1-kamer kussen).

ISOFLO® Memory Control vergrendeld bij gelijkmatige 
belasting - extra stabiliteit (4-kamer kussen).

ISOFLO® Memory Control vergrendeld bij 
ongelijkmatige belasting - voor extra stabiliteit en 
correcti van scheefstand of taludvormige ondersteuning 
(4-kamer kussen).

Mogelijke indicaties
• Voorgeschiedenis van huid- of weefselbeschadigingen door ische-

mie van de huid of vervorming van dieper gelegen weefsel (DTI), 
huid- en huidspiertransplantaties

• Actuele huid- of weefselbeschadigingen van elke wondcategorie
• Bovengemiddeld risico op huid- of weefselbeschadigingen of DTI 

(Braden)
• Normaal of beperkt vermogen tot waarnemen van pijn en ongemak
• Onvoldoende balans en stabiliteit
• Ab- en adductie van de bovenbenen
• Ondersteuning van bekkenscheefstand tot circa 2,5 cm 
• Correctie van bekkenscheefstand (mediaal lateraal en anterior 

posterior) 
• Verschillende positionering van linkeren rechter dijbeen

Mogelijke contra-indicaties 
• Zithouding om medische redenen niet mogelijk / wenselijk
• Neopreen-allergie (zeldzaam in tegenstelling tot latexallergie9) 
• Verkeerd gebruik: zitkussenhoogte / -afmetingen / -luchtvolume niet 

afgestemd op de lichaamscontour van de gebruiker.

Specificaties 
• Gewicht maatafhankelijk circa 1 tot 2 kg
• Materiaal kussen brandvertragend latexvrij hypoallergeen neopreen
• Materiaal standaardhoes bovenzijde stretch polyester/spandex, 

zijkanten polyester, onderzijde antislip.
• Materiaal heavy duty hoes bovenzijde en zijkanten nylon met PU-

transfer coating top, onderzijde polyester met antislip coating
• Reiniging en onderhoud zie pagina 14
• Bijgeleverd stretchhoes, luchtpomp, reparatieset en Nederlands-

talige handleiding

Afmetingen
• Totale hoogte circa 10,5 cm
• Effectieve DRY FLOATATION hoogte circa 4 tot 9 cm (zie pagina 42).
• Breedte en diepte zie hiernaast
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Pressure Relief

ROHO® Hybrid Elite® 
zitkussen 1-kamer  / 2-kamer

Hybrid Elite zitkussens combineren de voordelen 
van DRY FLOATATION®  Technologie met die van 
een anatomisch gevormd schuimkussen . Hybrid 
Elite is een individueel aanpasbare zitoplossing voor 
mensen met behoefte aan comfort, huidbescherming, 
(progressieve) ondersteuning en correctie van de 
zithouding .

Het instelbare luchtkussen ondersteunt het bilvlak en 
beschermt de huid tegen vervormingen en warmtevorming 
in deze meest kwetsbare zone. Het biedt bewezen 
huidbescherming zowel preventief als curatief ter hoogte 
van de zitbenen én trochanters (zie onderstaande figuur). 
Het Hybrid Elite 2-kamer zitkussen met twee ventielen 
biedt mogelijkheid voor links/ rechts correcties bij 
asymmetrische lichaamsbouw of bekkenscheefstand.

De contouren van het schuimkussen bieden extra 
zijwaartse en voorwaarts/achterwaartse stabiliteit. 
Het schuimkussen heeft een stevige voorzijde die actieve 
gebruikers helpt om een onafhankelijk transfer te maken. 
Daarnaast is het schuim eenvoudig bij te snijden om echt 
maatwerk leveren. Door de gesloten schuimstructuur blijft 
het kussen ook na bewerking waterdicht.
.

Mogelijke indicaties
• Voorgeschiedenis van huid- of weefselbeschadigingen door ische-

mie van de huid of vervorming van dieper gelegen weefsel (DTI), 
huid- en huidspiertransplantaties

• Actuele huid- of weefselbeschadigingen van elke wondcategorie
• Bovengemiddeld risico op huid- of weefselbeschadigingen of DTI 

(Braden)
• Normaal of beperkt vermogen tot waarnemen van pijn en ongemak
• Onvoldoende balans en stabiliteit
• Ab- en adductie van de bovenbenen
• Ondersteuning van bekkenscheefstand tot circa 5 cm
• Correctie van bekkenscheefstand (mediaal lateraal, 2-kamer kussen)

Mogelijke contra-indicaties 
• Zithouding om medische redenen niet mogelijk / wenselijk
• Neopreen-allergie (zeldzaam in tegenstelling tot latexallergie9) 
• Verkeerd gebruik: overschrijding maximaal gebruikersgewicht, 

zitkussenhoogte / -afmetingen / -luchtvolume niet afgestemd op de 
lichaamscontour en gewicht van de gebruiker

Specificaties 
• Gewicht maatafhankelijk circa 1,5 kg
• Materiaal kussen neopreen luchtcellen en anatomisch gevormd 

waterafstotend en bewerkbaar PE-schuim
• Materiaal standaardhoes bovenzijde stretch polyester/spandex met 

ingenaaide PU-foam*, zijkanten polyester/nylon, onderzijde antislip
• Materiaal heavy duty hoes bovenzijde en zijkanten nylon met PU-

transfer coating top, bovenzijde voorzien van ingenaaide PU-foam* 
onderzijde polyester met antislip coating

• Reiniging en onderhoud zie pagina 14
• Bijgeleverd stretchhoes, luchtpomp, reparatieset en Nederlands-

talige handleiding

* De zachte ingenaaide PU-foam zorgt voor exta comfort en drukverdeling
  ter hoogte van de bovenbenen.

Afmetingen
• Totale hoogte circa 11 cm
• Effectieve DRY FLOATATION hoogte circa 7 cm (zie pagina 42).
• Breedte en diepte zie hieronder

Hybrid Elite 1-kamer en 2-kamer zitkussens

Zitbreedte 35 - 60,5 cm
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De DRY FLOATATION cellen lopen tot aan de zijrand van het kussen.  
Ze beschermen en steunen daarmee ook de trochanters.
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De ROHO® HIGH PROFILE® en ROHO® LOW 
PROFILE® 1-kamer zitkussens bieden een grote 
mate van drukverdeling en huidbescherming . De 
ondersteuning kan op elk moment eenvoudig 
aangepast worden de morfologie, anatomie en 
behoeften van de gebruiker .

Het HIGH PROFILE® kussen biedt het hoogste ‘drijvend 
vermogen’ van de ROHO® DRY FLOATATION®  kussens. 
Gebruikers kunnen tot 9 cm wegzakken in dit kussen. 
HIGH PROFILE® levert daardoor aantoonbaar de beste 
prestaties op gebied van hydrostatische drukverdeling. 

.

ROHO® 1-kamer zitkussen
HIGH PROFILE® / MID PROFILE™ / LOW PROFILE®

Mogelijke indicaties
• Voorgeschiedenis van huid- of weefselbeschadigingen door 

ischemie van de huid of dieper gelegen weefsel (DTI), huid- en 
huidspiertransplantaties

• Actuele huid- of weefselbeschadigingen van elke wondcategorie
• Bovengemiddeld risico op huid- of weefselbeschadigingen of DTI 

(Braden)
• Normaal of beperkt vermogen tot waarnemen van pijn en onge-

mak
• Ondersteuning van bekkenscheefstand tot circa 7,5 /5 /2,5 cm 

(HIGH/MID/LOW)

Mogelijke contra-indicaties 
• Zithouding om medische redenen niet mogelijk / wenselijk
• Neopreen-allergie (zeldzaam in tegenstelling tot latexallergie9) 
• Verkeerd gebruik: zitkussenhoogte / -afmetingen / -luchtvolume 

niet afgestemd op de lichaamscontour van de gebruiker.

Specificaties 
• Gewicht maatafhankelijk circa 1 tot 1,5 kg
• Materiaal kussen brandvertragend latexvrij hypoallergeen neo-

preen
• Materiaal standaardhoes bovenzijde stretch polyester/spandex, 

zijkanten polyester, onderzijde antislip
• Materiaal heavy duty hoes bovenzijde en zijkanten nylon met PU-

transfer coating top, onderzijde polyestermet antislip coating
• Reiniging en onderhoud zie pagina 14 
• Bijgeleverd stretchhoes of HD hoes, luchtpomp, reparatieset en 

Nederlandstalige handleiding

Afmetingen
• Totale hoogte circa 10,5 / 8,5 / 5,5 cm (HIGH / MID / LOW)
• Effectieve DRY FLOATATION hoogte circa 9 / 7 / 4 cm (HIGH / MID 

/ LOW) zie 'Hoe wij meten' pagina 42).
• Breedte en diepte zie hieronder

Zitbreedte
5 - 20 cellen / 21 - 96,5 cm
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Het MOSAIC zitkussen is een opblaasbaar 
AIR FLOATATION™ product voor preventieve 
huidbescherming en comfort . De luchtdruk in dit 
opblaasbare zitkussen is instelbaar, afhankelijk van 
lichaamsvorm en gewicht .

AIR FLOATATION is een variant op de DRY 
FLOATATION® Technology, gebaseerd op dezelfde 
principes maar uitgevoerd in andere materialen 
(PVC in dit geval). Ook hier zorgt een hydrostatische 
drukverdeling voor gelijkmatige lage drukspanningen 
aan het gehele contactoppervlak. Het luchtvolume in 
het kussen kan op elk moment aangepast worden bij 
veranderende behoeften.

Het MOSAIC kussen is eenvoudig te reinigen en 
ontsmetten. Dat geldt ook voor de bijbehorende stretch 
hoes of optionele heavy duty incontinentiehoes die ook 
in de wasmachine kan.

.

ROHO® MOSAIC® zitkussen

Mogelijke indicaties
• Actuele huid- of weefselbeschadigingen van een lage wondcategorie
• Bovengemiddeld risico op huid- of weefselbeschadigingen (Braden)
• Normaal of beperkt vermogen tot waarnemen van pijn en ongemak
• Ondersteuning van bekkenscheefstand tot circa 2,5 cm 

Mogelijke contra-indicaties 
• Zithouding om medische redenen niet mogelijk / wenselijk
• Verkeerd gebruik: overschrijding maximaal gebruikersgewicht, 

zitkussenhoogte / -afmetingen / -luchtvolume niet afgestemd op de 
lichaamscontour en gewicht van de gebruiker.

Specificaties 
• Gewicht maatafhankelijk circa 0,4 kg
• Materiaal kussen DEHP-vrije PVC
• Materiaal standaardhoes bovenzijde stretch polyester/spandex, 

zijkanten polyester/nylon, onderzijde antislip.
• Materiaal heavy duty hoes bovenzijde en zijkanten nylon met PU-

transfer coating top, onderzijde polyester met antislip coating
• Reiniging en onderhoud zie pagina 14 
• Bijgeleverd stretchhoes, luchtpomp, reparatieset en Nederlandstalige 

handleiding

Afmetingen
• Totale hoogte circa 7 cm
• Effectieve AIR FLOATATION hoogte circa 5,5 cm (zie pagina 42).
• Breedte en diepte zie hiernaast
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Zi
td

ie
pt

e 
41

 - 
46

 c
m

23



Pressure Relief

24

Opengewerkt AirLITE® zitkussen waarin de 

AIR FLOATATION kern zichtbaar is.

Het lichtgewicht AirLITE kussen is ontworpen 
voor comfort en een goede zithouding, met AIR 
FLOATATION™ Technology en hoogwaardig 
positioneringsschuim als basiselementen . In de 
kern van het schuimkussen schuilt een luchtkern 
met een vast luchtvolume . De AIR FLOATATION 
luchtsegmenten helpen bij een effectieve 
drukverdeling in de gevoelige zones onder de 
zitbenen .

De contourvormen zorgen voor een goede zitbalans 
en ondersteuning van het bekken en de bovenbenen 
zorgt voor maximale stabiliteit, comfort en controle van 
het onderlichaam. De AIR FLOATATION kern voorkomt 
bottoming-out en zorgt voor een langdurig kwalitatieve 
ondersteuning van het schuim en zitvlak.

Het kussen is voorzien van een hygiënische, 
machinewasbare, ademende, vloeistofbestendige hoes 
met antislip bodem. 

.

ROHO® AirLITE® zitkussen 
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Mogelijke indicaties
• Risico op huid- of weefselbeschadigingen (Braden)
• Normaal vermogen tot waarnemen van pijn en ongemak
• Onvoldoende balans en stabiliteit
• Ab- en adductie van de bovenbenen
• Mogelijke contra-indicaties 
• Zithouding om medische redenen niet mogelijk / wenselijk
• Verkeerd gebruik: overschrijding maximaal gebruikersgewicht, 

zitkussenhoogte / -afmetingen / -luchtvolume niet afgestemd op 
de lichaamscontour en gewicht van de gebruiker

Specificaties 
• Gewicht maatafhankelijk circa 1 - 2 kg
• Materiaal kussen AIR FLOATATION PU-kern met gesegmenteerd 

vast luchtvolume (niet instelbaar) ingebed in anatomisch gevormd 
brandvertragende PU-schuim

• Materiaal geïntegreerde Airlite hoes: bovenzijde en zijkant stretch 
PU gecoat polyester, antislip onderzijde

• Reiniging en onderhoud zie pagina 14
• Bijgeleverd geïntegreerde stretchhoes en Nederlandstalige 

 handleiding

Afmetingen
• Totale hoogte circa 9 cm (5 cm in lage contouren)
• Breedte en diepte zie hieronder

AirLITE zitkussen

Zitbreedte 33 - 51 cm
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Het opblaasbare LTV Seat® comfortkussen van 
ROHO is een eenvoudig effectief AIR FLOATATION 
kusen voor bijvoorbeeld incidenteel gebruik in een 
scootmobiel, of als comfortkussen in een stoel of 
op reis .

Met een instelbare hoogte tot 5 cm vermindert de LTV 
Seat® de druk op pijnlijke (druk-)punten en zorgt voor 
schokabsorptie en ontspanning. De aanpasbare, met 
lucht gevulde cellen staan met elkaar in verbinding. 
Deze cellen verdelen het lichaamsgewicht en zorgen 
in combinatie met de gewatteerde hoes voor een lage 
wrijving en extra comfort. Er is ook een versie met Ultra 
LeatherTM kunstleer hoes verkrijgbaar.

Dit universeelkussen vertaalt bewezen medische 
technologie naar een doeltreffend laagdrempelig 
product voor mensen die pijn, stijfheid en ongemak 
ervaren wanneer zij langere tijd zitten of rijden.

Zonder lucht is het LTV Seat® kussen compact en 
praktisch op te bergen. Het kussen is eenvoudig op te 
blazen tot het gewenste niveau met bijgeleverde pomp 
via het snel toegankelijke ventiel.

.

Comfortkussen LTV Seat® by ROHO®

 

LTV Seat® zitkussen met 
Ultra Leather™ zwart kunstleder hoes

Specificaties 
• Gewicht circa 0,2 / 0,7 kg (met gewatteerde hoes / zwartleren 

hoes)
• Materiaal kussen DEHP-vrije PVC
• Materiaal gewatteerde textielhoes bovenzijde two-way niet 

pluizende polyester stretch met ingenaaide schuimlaag, zijkanten 
polyester, onderzijde antislip.

• Materiaal kunstleren Ultra Leather™ hoes bovenzijde en  zijkanten 
PU/viscose/nylon, onderzijde polyester/viscose met antislip 
coating

• Reiniging en onderhoud zie pagina 14 
• Bijgeleverd gewatteerde stretchhoes of Ultra Leather™ hoes, 

luchtpomp, reparatieset en Nederlandstalige handleiding

Afmetingen
• Totale hoogte instelbaar van circa 2,5 tot 5 cm
• Breedte 48 cm
• Diepte 43 cm
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ROHO® DRY FLOATATION® oplegmatrassysteem 
Het DRY FLOATATION oplegmatrassysteem ondersteunt 
de preventie en genezing van decubituswonden tot 
en met categorie 4 defecten . Met enkele eenvoudige 
handelingen wordt de luchtdruk in iedere sectie van het 
systeem ingesteld op het lichaam van de gebruiker . De 
persoon 'drijft' in het oplegmatrassysteem en zakt daar 
diep in weg . Het matras vormt zich naar het lichaam en 
niet het lichaam naar het matras . Dit zorgt voor een groot 
contactoppervlak en lage gelijkmatige hydrostatische 
druk op huid en diepere weefsels . Dit - samen met 
de lage schuif- en wrijvingskrachten - zorgt voor een 
onbelemmerde werking van bloedvaten en lymfestelsel 
in en onder de huid . 

De DRY FLOATATION luchtcellen zorgen voor een 
goede luchtcirculatie en koeling van het huidoppervlak. De 
temperatuur aan de huid blijft daardoor lager dan bij andere 
oplegmatrassystemen. Dit heeft een gunstige invloed op het 
comfort en de huidgezondheid.

Het DRY FLOATATION oplegmatrassysteem is niet 
afhankelijk van een elektrische luchtpomp en produceert 
daarom geen geluid, warmte of trillingen. Dit is prettig voor 
gebruiker en eventuele slaapkamergenoten maar ook 
praktisch bij verplaatsing of vervoer van de gebruiker. De 
modulaire matrassecties kunnen worden toegepast op een 
vlakke ondergrond of op een anatomisch gevormd oppervlak. 

Het DRY FLOATATION oplegmatrassysteem is eenvoudig 
te reinigen en hergebruiken. Het systeem bestaat uit 
segmenten die met drukknopen aan elkaar bevestigd worden. 
Vier segmenten vormen een standaard matrasmaat, te 
gebruiken in combinatie met één van de optionele hoezen. 
Het is ook mogelijk één of meerdere segmenten in een 
foammatras in te bouwen. Het systeem is tevens leverbaar 
in bariatrische maten (speciale bestelling). Informeer naar de 
mogelijkheden.
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Mogelijke indicaties
• Voorgeschiedenis van huid- of weefselbeschadigingen door ische-

mie van de huid of vervorming van dieper gelegen weefsel (DTI), 
huid- en huidspiertransplantaties

• Actuele huid- of weefselbeschadigingen van elke wondcategorie
• Bovengemiddeld risico op huid- of weefselbeschadigingen of DTI 

(Braden)
• Behoefte aan een individueel instelbaar matrassysteem
• Pijn bij liggen en slapen

Mogelijke contra-indicaties 
• Lighouding om medische redenen niet mogelijk / wenselijk
• Neopreen-allergie (zeldzaam in tegenstelling tot latexallergie9) 
• Verkeerd gebruik: luchtvolume in matras niet afgestemd op de 

lichaamscontour van de gebruiker.

Specificaties 
• Gewicht circa 3,6 kg per sectie / 14,6 kg per matras 
• Materiaal matras brandvertragend neopreen
• Materiaal Reusable Mattress Overlay System Cover Polyester met 

PU-coating (douchekap type) (optie)
• Materiaal Mattress Overlay Enclosure Cover Polyester met PU-

coating (volledig omsloten) (optie)
• Reiniging en onderhoud zie pagina 14 
• Bijgeleverd hoes (optioneel), luchtpomp, reparatieset en Neder-

landstalige handleiding

Afmetingen
• Totale hoogte circa 8,5 cm 
• Effectieve DRY FLOATATION hoogte circa 7 cm (zie pagina 42)
• Breedte 86 cm 
• Lengte 49 cm per sectie / 191 cm per matras (4 secties per matras)

Een drukmeting van een persoon op een DRY FLOATATION 
matrassysteem laat zien dat de drukken gelijkmatig verdeeld zijn en 
overal lager dan 50 mm HG (6,7 kPa)

26
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ROHO® DRY FLOATATION® oplegmatrassysteem 
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ROHO® SOFFLEX® 2 oplegmatrassysteem 
Het Roho Sofflex®2 oplegmatrassysteem is een 
individueel instelbaar, reactief luchtsysteem . Het AIR 
FLOATATION principe ondersteunt de preventie en 
genezing van decubituswonden tot en met categorie 
3 defecten . 

Dankzij het AIR FLOATATION principe “drijft” de 
persoon in het oplegmatrassysteem. Hierdoor wordt het 
contactoppervlak sterk vergroot en wordt de druk op de 
huid en de onderliggende structuren zeer sterk verdeeld en 
gereduceerd.

De individuele, maar toch onderling verbonden, luchtcellen 
verminderen ook de schuif- en wrijvingskrachten en 
zorgen voor een goede luchtcirculatie en koeling van het 
huidoppervlak. Het systeem is niet afhankelijk van een 
elektrische luchtpomp en produceert daarom geen geluid, 
warmte of trillingen.

Het ROHO Sofflex®2 oplegmatrassysteem is een eenvoudig 
te gebruiken oplegmatras en past op de meeste standaard 
bedden. Het systeem bestaat uit segmenten die met 
drukknoppen aan elkaar bevestigd worden. 3 segmenten 
vormen een standaard matrasmaat, te gebruiken in combinatie 
met één van de optionele hoezen.

Mogelijke indicaties
• Bovengemiddeld risico op huid-of weefselbeschadigingen (Braden)
• Actuele huid-of weefselbeschadigingen van elke wondcategorie
• Voorgeschiedenis van huid- of weefselbeschadiging door 

ischemie van de huid of dieper gelegen weefsel (DTI), huid- en 
huidspiertransplantaties

• Behoefte aan een individueel instelbaar matrassysteem
• Behoefte aan verhoogd comfort- of pijnmanagement

Mogelijke contra-indicaties 
• Lighouding om medische redenen niet mogelijk / wenselijk
• Polyester / polyurethaan-allergie (zeldzaam in tegenstelling tot 

latexallergie)
• Verkeerd gebruik: luchtvolume in matras niet afgestemd op de 

lichaamscontour van de gebruiker of overschrijding van het maxi-
maal gewicht van 150kg

Specificaties 
• Gewicht circa 1 kg per sectie / 2,9 kg per matras
• Materiaal matrassysteem: brandvertragend polyurethaan
• Materiaal Reusable Mattress Overlay System Cover: polyester met 

PU-coating (optie)
• Materiaal Mattress Overlay Enclosure Cover: polyester met PU-

coating (optie)
• Reiniging en onderhoud: zie pagina 14
• Bijgeleverd: hoes (optioneel), luchtpomp, reparatieset en Neder-

landstalige handleiding

Afmetingen
• Totale hoogte circa 9 cm 
• Effectieve AIR FLOATATION hoogte circa 7,5 cm (zie pagina 42).
• Breedte 83 cm of 91,5 cm 
• Lengte 200 cm of 207,5 cm

43
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ROHO® PRODIGY® oplegmatrassysteem  
Gebruik van een PRODIGY oplegmatrassysteem past 
binnen een integrale aanpak voor pijnbestrijding, 
comfort en huidbescherming . De modulaire 
matrassecties kunnen worden toegepast op een vlakke 
ondergrond of op een anatomisch gevormd oppervlak . 
Door de drukverdelende AIR FLOATATION™ werking 
van het matras kan PRODIGY preventief ingezet worden 
bij laag of matig decubitusrisico en curatief bij wonden 
van categorie 1 of 2 . Het matras is gemakkelijk te 
reinigen en ontsmetten en daardoor goed herinzetbaar . 
Het systeem is modulair toepasbaar in 3 segmenten . 

Het PRODIGY oplegmatrassysteem is niet afhankelijk 
van een elektrische luchtpomp en produceert daarom geen 
geluid, warmte of trillingen. Dit is ook praktisch bij verplaatsing 
of vervoer van de gebruiker.

Voor mensen die bedgebonden zijn spelen wisselhoudingen 
en transfers een belangrijke rol bij het voorkomen van 
decubitus. Het WendyLett-glijhulpsysteem kan daar bij 
helpen (zie pagina 38).

Mogelijke indicaties
• Bovengemiddeld risico op huid- of weefselbeschadigingen 

(Braden)
• Behoefte aan een individueel instelbaar matrassysteem

Mogelijke contra-indicaties 
• Lighouding om medische redenen niet mogelijk / wenselijk
• Polyester /polyurethaan-allergie (zeldzaam in tegenstelling tot 

latexallergie9) 
• Verkeerd gebruik: overschrijding maximaal gebruikersgewicht, 

luchtvolume in matras niet afgestemd op de lichaamscontour van 
de gebruiker.

Specificaties 
• Gewicht circa 1,4 kg per sectie / 4,3 kg per matras 
• Materiaal matras brandvertragend DEHP-vrij polyvinyl
• Materiaal hoes Polyester met PU-coating
• Reiniging en onderhoud zie pagina 14
• Bijgeleverd luchtpomp, reparatieset en Nederlandstalige 

 handleiding

Afmetingen
• Totale hoogte circa 8,5 cm 
• Effectieve AIR FLOATATION hoogte circa 7,5 cm (zie pagina 42).
• Breedte 91,5 cm 
• Lengte 70 cm per sectie / 208 cm per matras (3 secties / matras)
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ROHO® PRODIGY® oplegmatrassysteem  

ROHO® HEAL PAD® - Hielbeschermer
Decubitus aan de hiel (ten gevolge van diabetes 
bijvoorbeeld) is een pijnlijk en hardnekkig probleem. De 
HEAL PAD bevordert een gelijkmatige doorbloeding van 
de voet en helpt ischemiewonden op hiel en elleboog 
voorkomen en genezen. De hielbeschermer minimaliseert 
weefselspanningen door afschuiving en wrijving. Het 
bevordert de genezing met behulp van compressie en kan 
liggend, zittend en staand gebruikt worden. De HEAL PAD 
kan worden gereinigd en gedesinfecteerd voor hygiëne en 
hergebruik.

24
M

Specificaties 
• Gewicht circa 0,4 kg - Bijgeleverd Velcro sluitband, lucht-

pomp, reparatieset en Nederlandstalige handleiding

THE ADAPTOR® PAD
De ADAPTOR PAD met lucht gevulde cellen biedt 
bescherming, dempt schokken en voorkomt schuif- en 
wrijvingsspanningen. Omdat de luchtcellen niet met elkaar 
verbonden zijn, kan de pad naar behoefte op maat worden 
geknipt en passend gemaakt worden. Bijvoorbeeld voor 
toepassing op een orthopedische zitschaal, hoofd-, arm- of 
beensteunen van rolstoelen, de binnenzijde van een helm of 
andere plaatsen die extra bescherming nodig hebben.

24
M

Specificaties 
• Gewicht circa 0,6 kg - Hoogte 2 cm - Breedte 23 cm - 

Diepte 33 cm - Bijgeleverd Nederlandstalige handleiding 
Exclusief hoes

2929

ROHO® O.R. PAD® - matras(secties) 
voor de operatietafel  

De ROHO O .R . PAD biedt een zeer hoge bescherming tegen 
decubitus tijdens operaties. De DRY FLOATATION luchtcellen 
van 5,5 cm hoog herverdelen de druk, minimaliseren de 
schuifkrachten en frictie en passen zich perfect aan elke 
lichaamsvorm aan. 3 segmenten samen vormen een 
basismatras. Het is ook mogelijk één segment apart te 
gebruiken om slechts een bepaald deel van het lichaam te 
beschermen. Door het gladde oppervlak laat de matras zich 
makkelijk reinigen en ontsmetten.

Specificaties 
• ROH-ORPAD:  3 secties: 51 cm X 180,5 cm x 5,5 cm (11 x 40 cellen)
• ROH-OREND:  eindsectie: 51 cm x 46 cm x 5,5 cm ( 11 x 10 cellen)
• ROH-ORMDL:  middensectie: 51 cm x 89 cm x 5,5 cm ( 11 x 20 cellen)24

M
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ROHO® Contour Base
De lichtgewicht Contour Base basisplaat vormt een goede basis voor ROHO 
zitkussens in een rolstoel met zitmat (‘sling seat’). De contourplaat past eenvoudig 
in de kussenhoes, onder het zitkussen. Het contourprofiel helpt ab- en adductie 
in het heupgewricht te beperken en stimuleert een goede zithouding.

M
Specificaties 
• Gewicht circa 0,7 kg - Breedte 38/43 cm - Diepte 43/47 cm  - Bijgeleverd Nederlandstalige 

handleiding

ROHO® Toilet Seat Cushion  | Kussen voor toiletzitting
Het Toilet Seat Cushion is speciaal ontwikkeld voor medisch comfort en 
huidbescherming bij toiletgang en douchegebruik. De vorm en bevestiging 
zijn afgestemd op gebruik in combinatie met douche- en toilet(rol) stoelen. Het 
kussen laat zich na gebruik probleemloos schoonmaken. Met dit kussen kan de 
gebruiker meer ontspannen en zonder haast naar het toilet of douchen, zonder 
risico op of verergering van reeds bestaande wonden.

Specificaties 
• Gewicht circa 0,6 kg - Hoogte 2,5 cm binnenrand / 5 cm buitenrand - Bijgeleverd 

luchtpomp, reparatieset en  Nederlandstalige handleiding  - Exclusief hoes24
M

ROHO® Shower / Commode Cushion
Douche- en toiletzitting

De Shower/Commode Seat is speciaal ontwikkeld voor douche-en 
toiletstoelen. Het kussen biedt een hoge zitstabiliteit bij minimale op de huid 
inwerkende schuif- en wrijvingskrachten. Door de lage celhoogte laat het kussen 
zich na gebruik probleemloos schoonmaken. Met dit kussen kan de gebruiker 
meer ontspannen en zonder haast naar het toilet of douchen.

Specificaties 
• Gewicht circa 0,8 kg - Hoogte 5 cm - Breedte 38/43 cm - Diepte 38/43/47 cm - 

Bijgeleverd luchtpomp, reparatieset en Nederlandstalige handleiding - Exclusief hoes24
M

ROHO®  Planar Solid Seat Insert
De ROHO Planar Solid Seat Insert is een vlakke basis die bedoeld is om een 
harde ondergrond te bieden in combinatie met ROHO kussens om hangmateffect in 
opvouwbare rolstoelen te voorkomen. Deze basis past eenvoudig in de kussenhoes 
onder het zitkussen en helpt bij positioneren en houdingsondersteuning.

Specificaties 
• Gewicht circa 1,3 kg  - Breedte 29/61 cm - Diepte 29/61 cm - Maattabel op aanvraag 

Bijgeleverd Nederlandstalige handleiding 

M
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ROHO® productoverzicht
... comfort, positionering en decubitusoplossingen

Voor uw gemak hebben wij alle ROHO producten in een overzicht gezet. Bij elk product staan de belangrijkste maten. 

Heeft u vragen over producten en hun toepassing of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor maatwerk, 
specifieke zitproblemen en gebruikers, neem dan contact op met de specialisten van MSH.

SELECT® ZITKUSSENS

ROH-QS-MPC

ROH-CS-C

QUADTRO SELECT® MID PROFILE™
zitkussen 

B 34 - 47 cm
D 17 - 81 cm
H 8,5 cm

CONTOUR SELECT®

zitkussen

B 29,5 - 60 cm
D 25,5 - 81 cm
H 10,5 cm

QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE®

zitkussen

B 25,5 - 64 cm
D 17 - 81 cm
H 10,5 cm

QUADTRO SELECT® LOW PROFILE®

zitkussen 

B 21 - 64 cm
D 17 - 81 cm
H 5,5 cm

QUADTRO SELECT® 
HIGH PROFILE® HD
zitkussen 

B 25,5 - 64 cm
D 17 - 81 cm
H 10,5 cm

ROH-QS-C

ROH-QS-LPC

ROH-QS-HD



MOSAIC® 
met standaard hoes

B 41 - 46 cm
D 41 - 46 cm
H 7 cm

STANDAARD ZITKUSSENS

ROH-1RHY-C ROH-2RHY-C

Hybrid Elite® 
1-kamer zitkussen

B 35 - 60,5 cm
D 37,5 - 53 cm
H 9 cm

HYBRID ELITE® 
2-kamer zitkussen

B 35 - 60,5 cm
D 37,5 - 53 cm
H 9 cm

ROH-MOSAIC-C ROH-MOSAIC-HD

MOSAIC®  
zitkussen met HD hoes

B 41 - 46 cm
D 41 - 46 cm
H 7 cm

AirLITE® 
zitkussen

B 33 - 51 cm
D 33 - 51 cm
H 7 cm

ROH-AL-B

ROHO® LOW PROFILE® 
1-kamer zitkussen

B 21 - 96,5 cm
D 21 -71 cm
H 5,5 cm

ROH-1R-C ROH-1R-LPC

ROHO® HIGH PROFILE® 
1-kamer zitkussen

B 21 - 96,5 cm
D 21 -71 cm
H 10,5 cm

COMFORT ZITKUSSENS

LTV Seat®  zitkussen 
met zwart kunstleder hoes

B 48 cm
D 43 cm
H 2,5 - 5 cm instelbaar

LTV Seat® zitkussen 
met zwart gewatteerde hoes

B 48 cm
D 43 cm
H 2,5 - 5 cm instelbaar

ROH-LTVC ROH-LTVBLK

33
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ROHO® SELECT®  kussenformaten
• ROHO QUADTRO SELECT® LOW PROFILE® kussen 
• ROHO QUADTRO SELECT® MID PROFILE™ kussen 

• ROHO QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE® kussen 
• ROHO CONTOUR SELECT® kussen

SELECT Kussens (QS en CS) - Pasbereik stoel in cm

Breedte (cm) Diepte (cm)

Gemeten zitvlak
(van smal naar breed)

Aantal
cellen

A
Kussen

van cel tot cel

B
Kussen
basis

21,0 25,5 5  21,0  28,0 21,0 25,5 5 21,0 25,5
25,5 29,5 6 25,5 32,5 25,5 29,5 6 25,5 30,0
29,5 34,0 7 29,5 36,5 29,5 34,0 7 29,5 34,5
34,0 38,0 8 34,0 41,0 34,0 38,0 8 34,0 38,5
38,0 42,5 9 38,0 45,0 38,0 42,5 9 38,0 43,0
42,5 47,0 10 42,5 49,5 42,5 47,0 10 42,5 47,0
47,0 51,0 11 47,0 54,0 47,0 51,0 11 47,0 51,5
51,0 55,5 12 51,0 58,0 51,0 55,5 12 51,0 56,0
55,5 60,0 13 55,5 62,5 55,5 60,0 13 55,5 60,0
60,0 64,0 14 60,0 67,0 60,0 64,5 14 60,0 64,5

Gemeten zitvlak
(van smal naar breed)

Aantal
cellen

C
Kussen

van cel tot cel

D
Kussen
basis

Selecteer het correcte ROHO SELECT© kussen voor uw rolstoel:

Stap 1 Meet de breedte en diepte van het rolstoelzitvlak
Stap 2 Bovenstaande tabel helpt u om - aan de hand van de afmetingen van uw rolstoelzitvlak - het aantal cellen in de   
 breedte en diepte te bepalen voor uw kussen 
Stap 3 Selecteer de hoogte van de kussencellen:  HIGH PROFILE = 10,5 cm
      MID PROFILE = 8,5 cm
      LOW PROFILE = 5,5 cm
      CONTOUR SELECT= variërende celhoogtes

De cel-tot-cel en rand-tot-rand afmetingen zijn afgerond tot 0,5 cm. 
De ISOFLO MEMORY CONTROL® valt buiten de afmetingen van de SELECT® kussens

Kies een kussen op basis van de zitbreedte en zitdiepte 
zoals vermeld in de productdocumentatie onder 
‘geschikt voor breedte’ en ‘geschikt voor een diepte 
van’ . Deze productinformatie is ook beschikbaar op 
www .msh .be .
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ROHO® DRY FLOATATION®  kussenformaten
• ROHO LOW PROFILE®  1-kamer of 2-kamer kussen
• ROHO MID PROFILE™ 1-kamer of 2-kamer kussen

• ROHO HIGH PROFILE® 1-kamer of 2-kamer kussen
• ROHO ENHANCER® kussen

SELECT Kussens (1R / 2R / ENH)  - Pasbereik stoel in cm

Breedte (cm) Diepte (cm)

Gemeten zitvlak
(van smal naar breed)

Aantal
cellen

A
Kussen

van cel tot cel

B
Kussen
basis

21,0 25,5 5  21,0  25,0 21,0 25,5 5 21,0 25,0
25,5 29,5 6 25,5 29,0 25,5 29,5 6 25,5 29,0
29,5 34,0 7 29,5 33,5 29,5 34,0 7 29,5 33,5
34,0 38,0 8 34,0 37,5 34,0 38,0 8 34,0 37,5
38,0 42,5 9 38,0 42,0 38,0 42,5 9 38,0 42,0
42,5 47,0 10 42,5 46,5 42,5 47,0 10 42,5 46,5
47,0 51,0 11 47,0 50,5 47,0 51,0 11 47,0 50,5
51,0 55,5 12 51,0 55,0 51,0 55,5 12 51,0 55,0
55,5 60,0 13 55,5 59,5 55,5 60,0 13 55,5 59,5
60,0 64,0 14 60,0 63,5 60,0 64,5 14 60,0 63,5
64,0 68,5 15 64,0 68,0 64,0 68,5 15 64,0  68,0

Gemeten zitvlak
(van smal naar breed)

Aantal
cellen

C
Kussen

van cel tot cel

D
Kussen
basis

De cel-tot-cel en rand-tot-rand afmetingen zijn afgerond tot 0,5 cm. 

Selecteer het correcte ROHO DRY FLOATATION© kussen voor uw rolstoel:

Stap 1 Meet de breedte en diepte van het rolstoelzitvlak
Stap 2 Bovenstaande tabel helpt u om - aan de hand van de afmetingen van uw rolstoelzitvlak - het aantal cellen in de   
 breedte en diepte te bepalen voor uw kussen 
Stap 3 Selecteer de hoogte van de kussencellen:  HIGH PROFILE = 10,5 cm
      MID PROFILE = 8,5 cm
      LOW PROFILE = 5,5 cm
      ENHANCER = variërende celhoogtes
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HD incontinentiehoes SELECT serie, 
ROHO®  1-kamer en MOSAIC®  kussens
HIGH PROFILE® - LOW PROFILE® (ook 
geschikt voor MOSAIC® zitkussens)
De hoes is rekbaar in alle richtingen, 
vloeistofdicht, gemaakt van 100% nylon met 
een polyurethaan coating. Ritssluiting  met 
flap vooraan

B 21 - 64 cm
D 17 - 81 cm

OVERTREKHOEZEN

Standaardhoes SELECT serie
HIGH PROFILE® (ook geschikt voor MID 
PROFILE™ zitkussens) 
LOW PROFILE®

Ademend en gemaakt van brandvertragend 
polyester. Rekbaar in alle richtingen. 
Antisliplaag op de onderzijde. Ritssluiting 
achteraan

B 21 - 64 cm
D 17 - 81 cm
 

ROH-MOSAIC-C

Standaardhoes Hybrid Elite® 
serie voor 1-kamer en 2-kamer zitkussens
Ademend en brandvertragend polyester. 
Rekbaar in alle richtingen. Antisliplaag op de 
onderzijde.

B 35 - 60,5 cm
D 37,5 - 53 cmROH-COV-HY ROH-COV-HDHY

HD incontinentiehoes Hybrid Elite® 
serie voor 1-kamer en 2-kamer zitkussens
100% nylon met een polyurethaan coating. 
Rekbaar in alle richtingen. Antisliplaag op de 
onderzijde.

B 35 - 60,5 cm
D 37,5 - 53 cm

ROH-COV ROH-COV-LTV

Standaardhoes ROHO®  
1-kamer en MOSAIC®  kussens 
HIGH PROFILE®

LOW PROFILE® (ook geschikt voor 
MOSAIC® zitkussens)
Ademend en gemaakt van brandvertragend 
polyester. Rekbaar in alle richtingen. 
Antisliplaag op de onderzijde.

B 21 - 68,5 cm
D 21 - 68,5 cm

Hoes LVT Seat®  
serie gewatteerd
zwart gewatteerd stof

B 48 cm
D 43 cm

ROH-COV-LTVLTHR

Hoes LVT Seat®  
serie kunstleder
zwart kunstleer

B 48 cm
D 43 cm

Voor alle hoezen geldt een beperkte 
garantie gedurende 6 maanden na 
aankoop.

mnd
6

gar

Pressure Relief

ROH-COV-SS



37

OPLEGMATRAS SYSTEMEN

ROHO®  DRY FLOATATION® 
4-sectie oplegmatrassysteem

B 86 cm
L sectie 49 cm
L matras 191 cm
H 8,5 cm

 
ROH-MATTSYSC

ROHO® PRODIGY® 
3-sectie oplegmatrassysteem

B 92 cm
L sectie 69 cm 
L matras 208 cm
H 8,5 cm

 

ROH-PRODIGYSYS

OVERTREKHOEZEN OPLEGMATRASSEN

ROH-COV-MR2PCSTD-N

ROHO® Reusable Mattress Overlay System Cover
voor DRY FLOATATION, SOFFLEX 2 en PRODIGY oplegmatrassysteem
Waterafstotend, brandvertragend, antibacterieel. Overtrekhoes met hoge zijrand, past 
over eigen matras plus ROHO matrassysteem - 100% PU gecoat polyester - 
Type douchekap

B 91,5 cm
L 203 cm

ROHO® Mattress Overlay Enclosure Cover 86 x 190,5
voor DRY FLOATATION oplegmatrassysteem
Waterafstotend, brandvertragend, antibacterieel. Volledig gesloten hoes, omsluit het 
oplegmatrassysteem volledig. Bovenzijde voor reiniging afritsbaar van onderzijde - 
100% PU gecoat polyester - Top en bodem met ritssluiting verbonden

B 86 cm
L 190,5 cm

ROHO® Mattress Overlay Enclosure Cover 91,5 x 207,5
voor PRODIGY, SOFFLEX 2 oplegmatrassysteem
Waterafstotend, brandvertragend, antibacterieel. Volledig gesloten hoes, omsluit het 
oplegmatrassysteem volledig. Bovenzijde voor reiniging afritsbaar van onderzijde - 
100% PU gecoat polyester - Top en bodem met ritssluiting verbonden

B 91,5 cm
L 207,5 cm

ROH-COV-MR

ROH-COV-MR2PCSTD-P

Voor alle hoezen geldt een beperkte 
garantie gedurende 6 maanden na 
aankoop.

mnd
6

gar

ROHO® SOFFLEX® 2 
3-sectie oplegmatrassysteem

Narrow:
B 83 cm
L sectie 67,5 cm 
L matras 200 cm
H 9 cm ROH-SFLX2SYS

Standard:
B 91,5 cm
L sectie 70 cm cm 
L matras 207,5 cm
H 9 cm

ROH-ORPAD

ROHO® O .R . PAD 
3 sectie oplegmatras voor de operatietafel

ROH-ORPAD: 51 cm X 180,5 cm x 5,5 cm
ROH-OREND eindsectie: 51 cm x 46 cm x 5,5 cm
ROH-ORMDL middensectie: 51 cm x 89 cm x 5,5 cm 
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ROHO® SPECIALS

ROHO®  HEAL PAD®

Hielbeschermer ook te gebruiken als 
elleboogbeschermer, één maat, volledig 
aanpasbaar

ROH-HEALPAD - Hielbeschermer, per stuk
ROH-HEALPADPR - Hielbeschermer, per paar

 

ROH-ADAPTOR

ROH-SEATTOILET ROH-SEATCMDxxLP

ROH-BASExxxx

THE ADAPTOR® PAD

B 23 cm
D 33 cm
H 2 cm

 

ROHO® Planar Solid Seat Insert 
Platte basis

B 29 - 61 cm
L 29 - 61 cm
Past in hoes samen met kussen

ROHO®  Contour Base
Voorgevormde basis

B 38-43 cm
L 38-47 cm
past in hoes samen met kussen
 

ROHO®  Toilet Seat Cushion 
Kussen voor toiletzitting

H celrij binnen 2,5 cm
H celrij buiten 5 cm
2 ventielen
 

ROHO®  Shower/ Commode Seat 
Kussen voor douche- en toiletzitting

B 38-43 cm
L 38-43-47 cm
H 5 cm
1 ventiel

 

REPARATIESETS EN POMPEN

Eenvoudige reparatieset

Gebruiksvriendelijke reparatieplakkers 
inclusief ontvetter, prikkers en instructies 

Complete reparatieset voor dealers

Lijm, ventielen, schuurpapier, 
reparatieplakkers, ontvetter, wattenstaafjes 
en instructies 

ROH-A5

ROH-HP45

ROH-MRK1

ROH-HP20

Luchtpomp voor matrassystemen

Dubbelvoudige werking
(niet geschikt voor zitkussens)
 

Luchtpomp voor zitkussens 
en hielpad

Enkelvoudige werking

 

ROH-SIxxxx
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Ventiel 
met rubber schacht

 

Ventiel 
zonder rubber schacht

ROH-CV1 ROH-V1

ONDERDELEN

Losse hoekcel 
High Profile

H 10,5 cm

 

Losse middencel 
High Profile

H 10,5 cm

ROH-RPLHPCORNER ROH-RPLHP

Losse zijcel 
High Profile

H 10,5 cm

 
ROH-RPLHP

Losse middencel 
Low Profile

H 5,5 cm

 ROH-RPLHPCONF

Losse hoekcel 
Low Profile

H 5,5 cm

 
ROH-RPLLPCORNER

Losse zijcel 
Low Profile

H 5,5 cm

 ROH-RPLLP

Losse hoekcel 
ROHO®  matras

H 8,5 cm

 

Losse middencel 
ROHO®  matras

H 8,5 cm

 

ROH-RPLMATTROH-RPLMATTCORNER
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Kussenbreedte
De breedte van het kussen gemeten van rand tot rand in 
onbelaste toestand. Dit is de maat die vermeld staat in 
productomschrijvingen en op productlabels. 

Zitbreedte
De zitbreedte waarvoor een kussen gebruikt kan worden. 
Zie ook 'geschikt voor breedte' op de prijslijst.

Kussendiepte
De diepte van het kussen gemeten van rand tot rand in 
onbelaste toestand. Dit is de maat die vermeld staat in 
productomschrijvingen en op productlabels. 

Zitdiepte
De zitdiepte waarvoor een kussen gebruikt kan worden. 
Zie ook 'geschikt voor diepte' op de prijslijst.

Kussenhoogte
De hoogte van het kussen gemeten in onbelaste 
toestand, exclusief eventuele plankzitting of zitschaal. 
Uitgangspunt is een normaal opgeblazen kussen. Deze 
maat staat ook vermeld in productomschrijvingen en op 
productlabels. 

Effectieve DRY FLOATATION® / AIR FLOATATION™ hoogte
Afstand tussen onderkant lichaam en bovenkant zitkussen 
of matras. De effectieve DRY FLOATATION hoogte (AIR 
FLOATATION hoogte bij producten met AIR FLOATATION 
Technologie) geeft aan hoe diep men in het kussen 
wegzinkt. Hoe dieper, hoe groter het contactoppervlak, 
hoe kleiner de druk per cm2 huid.

Effectieve DRY FLOATATION hoogte

Effectieve  

DRY FLOATATION hoogte

1,5 tot 2,5 cm

Totale 

hoogte

2,0 cm

3,5 cm

Kussenbreedte van rand tot rand

(= afmeting vermeld op ROHO kussenlabel)
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Kussenbreedte en kussendiepte

Zitbreedte
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Zitbreedte en zitdiepte

Hoe wij meten
Zo leest u de afmetingen vermeld in deze brochure en in de productdocumentatie op www .msh .be . Nog vragen? 
Neem contact op met MSH .
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Pressure Relief

Hoe wij meten
™
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Pressure Relief

Eerst de gebruiker, dan de rolstoel
De rolstoel is voortaan niet langer de enige 
bepalende factor wanneer een rugsysteem wordt 
voorgeschreven .

Voortbouwend op ROHO’s 40-jarige ervaring werd, 
mede door de integratie van de AIR FLOATATION™ 
technologie, het sterkste, meest comfortabele en 
meest verstelbare rugsysteem ontwikkeld.

ROHO®AGILITY™ BackSystems geven een nieuwe 
dimensie aan de manier waarop zit- en positio nerings -
behoeften kunnen worden vervuld.

Wat is er anders? 
Onze innovatieve hardware. Het getande, hoogwaardige 
en zeer duurzame Zytel® composietmateriaal van het 
beugelsysteem garandeert dat de AGILITY™ Backs niet 
verschuiven. Het maakt niet uit welk activiteitsniveau de 
gebruiker heeft, de AGILITY™ Back zal hem veilig en 
comfortabel blijven ondersteunen, in alle omstandigheden. 

En dit is slechts een deel van hoe AGILITY™ Backs u 
helpen de behoefte van de gebruiker te vervullen...
 
De gebruiker bepaalt...

AGILITY Minimum Contour (AG2)
B: 33-51cm
D: 7,5 cm

H: 25,5 / 33 / 40,5 / 45,5 cm                  

AGILITY Mid Contour (AG3)
B: 33-51cm

D: 10 cm
H: 25,5 / 33 / 40,5 / 45,5 / 51cm                   

AGILITY Max Contour (AG6)
B: 33-51cm

D: 18 cm
H: 40,5 / 45,5 / 51 cm                   
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Eerst de gebruiker, dan de rolstoel Geen rug is sterker

Getest op duurzaamheid
AGILITY doorstond 100.000 cycli zonder verglijden of schade met 136 kg belasting op 
de meest kwetsbare delen van de rug, namelijk de bovenkant.

Bekijk de video op: www .agilitystrength .com

Veerloos vergrendelsysteem 
zorgt voor veilige plaatsing op 
de rolstoelbuizen

Duurzaam Zytel® materiaal 
voorkomt typische slijtage van 
de rolstoelrug hardware

Zytel® tanden voorkomen 
wegglijden van de hardware zonder 
in te boeten op aanpasbaarheid

ROHO is er in geslaagd om hardware voor AGILITY te ontwikkelen 
dat én duurzaam is én maximale aanpassingsmogelijkheden biedt 
in diepte, rughoekinstelling en hoogte. Dit is essentieel voor een 
optimale zithouding en positionering. 

Jed G, Ability Medical Supply, Dealer in Florida
“
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Geen rug is makkelijker aanpasbaar 
10.2 cm

10.2 cm

2.5 cm 2.5 cm

15 graden voor of achterwaartse tilt           Tot 10 cm hoogte aanpassing
2,5 cm voor- en achterwaartse aanpassing                  

Met AGILITY kan men makkelijk de zithoek 
en diepte aanpassen met de gebruiker in de 
rolstoel.

Alle aanpassingen kunnen met één werktuig 
gedaan worden (meegeleverd).

Een Quick Release 
of een gefixeerd 
bevestigingssysteem?
 
ROHO AGILITY rugsystemen zijn beschikbaar met 
2 verschillende bevestigingssystemen. Beiden 
kunnen ze op dezelfde flexibele manier worden 
aangepast in hoogte, diepte en inclinatie en voldoen 
ze aan de strengste duurzaamheidstesten.

Het Quick Release 
bevestigingssysteem maakt 
het verwijderen van de 
AGILITY rugsteun voor 
transport of opslag zeer 
makkelijk, zelfs voor gebruikers 
met een verminderde 
tastzin. Simpelweg het 
sluitingsmechanisme 
losklikken en de AGILITY 
rugsteun verwijderen...

Het gefixeerd 
bevestigingssysteem is ideaal 
voor gebruikers die zelden hun 
AGILITY rugsysteem moeten 
verwijderen. De AGILITY 
rugsteun met gefixeerd 
bevestigingssysteem is 
beschikbaar in hoogtes t/m 
40,5 cm.
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Pressure Relief

Enkel AGILITY biedt ROHO’s aanpasbare AIR FLOATATION™ Technology over de ganse 
wervelkolom. Alle AGILITY componenten zijn speciaal ontworpen om licht te zijn en zich 
perfect aan te passen aan het lichaam van de gebruiker.

Geen rug is comfortabeler

De schelp kan worden 
“omgedraaid” om beter 

te passen bij verschillende 
lichaamtypes, 

gebruikmakend 
van dezelfde hardware .



Pressure Relief

AGILITY™ MAX CONTOUR
 De volgende generatie AGILITY met ROHO AIR FLOATATION™ technologie.

NEW!

De enige diepe rug met aanpasbare 
zijdelingse luchtkussens voor optimale 

positionering en maximal comfort.
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AGILITY™ MAX CONTOUR AGILITY™ CUSTOM BACK SYSTEEM
Roho begrijpt dat de noden van de gebruikers soms 
vrij specifiek en uniek zijn. 

Het AGILITY™ Custom Back systeem biedt de 
mogelijkheid om een DRY FLOATATION te integreren, 
aangepast aan de individuele noden van de gebruiker, 
afhankelijk van de lichaamsbouw, de houding of de 
gevraagde ondersteuning.

Elke AGILITY™ Custom Back kan op deze manier 
worden ‘gepersonaliseerd’.

AGILITY Custom is een 
multi-valve systeem

Combinaties van verschillende 
celhoogtes zijn mogelijk

<
Voorbeeldontwerp 
met hogere cellen 
in de lumbale zone

47
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AGILITY™ accessoires

Geknikt                   

AGILITY wegklapbare lateraalsteunen

1,5 / 2 / 5 cm offset                   

AGILITY vaste lateraalsteun

Geknikt                   1,5 cm offset

AGILITY componenten voor hoofdsteunen

Adaptor voor hoofdsteun                                         THERAFIN hoofdsteun
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AGILITY™ accessoires AGILITY™ doet het allemaal
Voor clinici
• Zorgt voor een rug die zich beter aan de vorm van de gebruiker aanpast en de druk beter verdeelt
• Geeft meerdere montage- en aanpassingsmogelijkheden voor gebruikers - allemaal met één rug 
• Helpt beter aan specifieke houdingsbehoeften te voldoen
• Zorgt voor gemoedsrust omdat de aanpassingen niet zullen veranderen (verglijden) in de tijd
• Zorgt voor een rolstoelrug die verscheidene lateralsteun- en hoofdsteunopties toelaat

Voor de dealer 
• Biedt eenvoudige montage en aanpassing met één enkel werktuig
• Zorgt voor een verwisselbare rug die op vrijwel elke rolstoel past
• Vermindert onverwachte en dure onderhoudsinterventies
• Laat toe aanpassingen door te voeren met de gebruiker in de rolstoel, zonder transfers 
• Vermindert installatietijd door voorgeboorde gaten voor verschillende hoofdsteunen

Voor de gebruiker
• Zorgt voor extra comfort 
• Verhoogt de zittolerantie 
• Verbetert de manuele rolstoelvoortstuwing 
• Verhoogt de zijdelingse stabiliteit

ROHO geeft mij rugcomfort zoals 
ik het nooit eerder heb ervaren 
gedurende de 20 jaar dat ik een 
rolstoel gebruik . 

Rolstoelgebruiker“
De ROHO SlideRuler
Een eenvoudig hulpmiddel in het kiezen en 
afstellen van AGILITY. 

™

Trademark disclaimer:  Following are trademarks and registered trademarks of 
ROHO, Inc.:ROHO®, DRY FLOATATION®, QUADTRO SELECT®, CONTOUR 
SELECT®, HIGH PROFILE®, LOW PROFILE®, MID PROFILE™, MOSAIC®, 
ENHANCER®, AirLITE®, HEAL PAD®, Hybrid Elite®, ISOFLO® , PRODIGY®, 
SOFFLEX®, AGILITY®, Shape Fitting Technology®, LTV Seat®, THE ADAPTOR 
PAD®. 

ROHO, Inc. streeft naar constante productverbetering en behoudt zich het recht 
voor de informatie in deze brochure te wijzigen. De actuele versie van deze brochure 
kunt u raadplegen op de website: www.therohogroup.com of www.msh.be



AGILITY Minimum Contour
tot 7,5 cm diepte                   

AGILITY Mid Contour
tot 11 cm diepte                   

AGILITY Max Contour
tot 15 cm diepte                    35.5 cm  40.5 cm  45.5 cm  51 cm  35.5 cm  40.5 cm  45.5cm  51 cm  35.5 cm  40.5 cm  45.5 cm  51 cm

33 cm - 35.5 cm  38 cm - 40.5 cm  43 cm - 45.5 cm  48.5 cm - 51 cm  33 cm - 35.5 cm  38 cm - 40.5 cm  43 cm - 45.5 cm  48.5 cm - 51 cm   33 cm - 35.5 cm  38 cm - 40.5 cm  43 cm - 45.5 cm  48.5 cm - 51 cm

 25.5 cm  31 cm  36 cm  41 cm  29.5 cm  34.5 cm  39.5 cm  44.5 cm  33 cm  38.5 cm  43.5 cm  48.5 cm

 AG2-1410AL  AG2-1610AL  AG2-1810AL  AG2-2010AL  AG3-1410AL  AG3-1610AL  AG3-1810AL  AG3-2010AL

 AG2-1413AL  AG2-1613AL  AG2-1813AL  AG2-2013AL  AG3-1413AL  AG3-1613AL  AG3-1813AL  AG3-2013AL

 AG2-1416AL  AG2-1616AL  AG2-1816AL  AG2-2016AL  AG3-1416AL  AG3-1616AL  AG3-1816AL  AG3-2016AL  AG6-1416AL  AG6-1616AL  AG6-1816AL  AG6-2016AL

 AG2-1418AL  AG2-1618AL  AG2-1818AL  AG2-2018AL  AG3-1418AL  AG3-1618AL  AG3-1818AL  AG3-2018AL  AG6-1418AL AG6-1618AL  AG6-1818AL  AG6-2018AL

     AG3-1420AL  AG3-1620AL  AG3-1820AL  AG3-2020AL  AG6-1420AL  AG6-1620AL  AG6-1820AL  AG6-2020AL

BREEDTE  
BREEDTE RUGSTANGEN

ROLSTOEL

BINNENBREEDTE

RUGHOOGTE

Hoogte 25.5 cm

Hoogte 33 cm

Hoogte 40.5 cm

Hoogte 45.5 cm

Hoogte 51 cm

AL

AL

AL

AL

AL

MINIMUM CONTOUR MID CONTOUR
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Maattabellen voor AGILITY™ met Quick Release 
en met gefixeerd bevestigingssysteem
Kies de juiste maat in 4 simpele stappen

Pressure Relief

Quick Release
Quick Release hardware makes removal for transport  
or storage a snap, even by those with limited hand  
dexterity. Simply unlock it and lift it by the handle.

1

Fixed
Fixed hardware is ideal for clients who rarely need to 
remove their replacement backs (available in heights     
40.5 cm and lower).

2

AGILITY Slide Ruler
Make precise adjustments easily 
with this helpful tool

SWING-AWAY Laterlas 
Flush, 1.5 cm, 2.5 cm, 

5.0 cm Offset

FIXED Laterals
Flush, 1.5cm Offset

Create your ROHO AGILITY part number:

Choose Quick Release or Fixed hardware: 
Hardware must be selected to complete your AGILITY back part 
number. Please select one box from the hardware options below.2

STEP

3
STEP

Back Shell
Part number

Complete ROHO 
AGILITY Back Number

Mounting Hardware
Number

+ =

9

AG2-1810AL AG2-1810AL-22

Designed to provide your clients with additional 
trunk support and positioning, laterals are  
available in swing-away and fixed brackets,  
with flush or offset mounts.

• Pad Sizes Available: 
 Medium:  10 cm x 10 cm
 Large:  10 cm x 12.5 cm
 X-Large:  12.5 cm x 12.5 cm

• AGILITY Laterals have a weight limit of 136 kgs.

• Limited Warranties
 Brackets: 36 months
 Covered Foam Pad: 6 months

AGILITY Laterals

NOTE: These AGILITY Laterals are designed for use only with AGILITY Minimum Contour and AGILITY  
Mid Contour Back Systems. We recommend that a clinician, such as a doctor or therapist experienced  
in seating and positioning, be consulted to determine if AGILITY Laterals are appropriate for the  
client’s seating needs.

Multi-Axis Offset Headrest 
by THERAFIN

Use a color swatch 
to personalize your back  
with color!

Headrest Adapter Plate

Choose your accessories:4
STEP

STAP

2
Kies voor Quick Release of gefixeerd bevestigingssysteem:
Het nummer van het bevestigingssysteem vervolledigt het nummer van het 
AGILITY rugsysteem. Maak uw keuze uit één van de onderstaande mogelijkheden.

STAP

1
Kies de juiste maat en 
configuratie aan de hand 
van deze tabel

Selecteer je 
configuratie

Specifieer 
de hoogte

Kies Minimum, 
Mid of Max
Contour en 

kies gewenste 
breedte

Quick Release bevestigingssysteem
Het Quick Release bevestigingssysteem maakt het verwijderen van de AGILITY 
rugsteun voor transport of opslag zeer makkelijk, zelfs voor gebruikers met 
een verminderde tastzin. Simpelweg het sluitingsmechanisme losklikken en de 
AGILITY rugsteun verwijderen.

Gefixeerd bevestigingssysteem
Het gefixeerd bevestigingssysteem is ideaal voor gebruikers die zelden hun 
AGILITY rugsysteem moeten verwijderen. De AGILITY rugsteun met gefixeerd 
bevestigingssysteem is beschikbaar in hoogtes t/m 40,5 cm.

1

2



 35.5 cm  40.5 cm  45.5 cm  51 cm  35.5 cm  40.5 cm  45.5cm  51 cm  35.5 cm  40.5 cm  45.5 cm  51 cm

33 cm - 35.5 cm  38 cm - 40.5 cm  43 cm - 45.5 cm  48.5 cm - 51 cm  33 cm - 35.5 cm  38 cm - 40.5 cm  43 cm - 45.5 cm  48.5 cm - 51 cm   33 cm - 35.5 cm  38 cm - 40.5 cm  43 cm - 45.5 cm  48.5 cm - 51 cm

 25.5 cm  31 cm  36 cm  41 cm  29.5 cm  34.5 cm  39.5 cm  44.5 cm  33 cm  38.5 cm  43.5 cm  48.5 cm

 AG2-1410AL  AG2-1610AL  AG2-1810AL  AG2-2010AL  AG3-1410AL  AG3-1610AL  AG3-1810AL  AG3-2010AL

 AG2-1413AL  AG2-1613AL  AG2-1813AL  AG2-2013AL  AG3-1413AL  AG3-1613AL  AG3-1813AL  AG3-2013AL

 AG2-1416AL  AG2-1616AL  AG2-1816AL  AG2-2016AL  AG3-1416AL  AG3-1616AL  AG3-1816AL  AG3-2016AL  AG6-1416AL  AG6-1616AL  AG6-1816AL  AG6-2016AL

 AG2-1418AL  AG2-1618AL  AG2-1818AL  AG2-2018AL  AG3-1418AL  AG3-1618AL  AG3-1818AL  AG3-2018AL  AG6-1418AL AG6-1618AL  AG6-1818AL  AG6-2018AL

     AG3-1420AL  AG3-1620AL  AG3-1820AL  AG3-2020AL  AG6-1420AL  AG6-1620AL  AG6-1820AL  AG6-2020AL

MID CONTOUR MAX CONTOUR
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Maattabellen voor AGILITY™ met Quick Release 
en met gefixeerd bevestigingssysteem

Pressure Relief

STAP

3 Creëer uw ROHO AGILITY 
bestelnummer

AG2-1810AL  +  2  =  AG2-1810AL-2

Onderdeelnummer 
rugschelp         

Volledig nummer 
ROHO AGILITY Back

Onderdeelnummer 
bevestigingssysteem 

STAP

4 Kies uw 
accessoires

AGILITY lateraalsteunen
De lateraalsteunen bieden een zeer goede steun ter 
hoogte van de romp en laten zelfs toe de gebruiker 
te positioneren. Ze zijn beschikbaar in wegklapbare of 
vaste versies, met offset of geknikt.

• Beschikbare afmetingen pads:
 Medium:  10 cm x 10 cm
 Large:  10 cm x 12.5 cm
 X-Large:  12.5 cm x 12.5 cm

• AGILITY lateraalsteunen zijn bruikbaar 
 tot 136 kg .

• Garanties:
 Steunen: 36 maanden
 Schuimpads: 6 maanden

 

OPMERKING: Deze AGILITY lateraalsteunen zijn 
ontwikkeld om te worden gebruikt in combinatie met de 
AGILITY Minimum Contour en de AGILITY Mid Contour 
rugsystemen. Vraag steeds advies aan een arts of een 
therapeut om te bepalen of de AGILITY lateraalsteunen 
voldoen aan de behoeften van de gebruiker.

Wegklapbare lateraal-
steunen. Geknikt, 1.5 cm, 
2.5 cm, 5.0 cm offset

Geknikt, 1.5 cm offset

Adapterplaat 
hoofdsteun

Multi-AXIS Offset 
hoofdsteun (THERAFIN)

Personaliseer je 
AGILITY in een 
leuke kleur!



Verwante MSH producten
Naast ROHO® producten voor huidbescherming, 
positioneren & comfort, heeft MSH nog veel meer 
producten en oplossingen die de onafhankelijkheid 
van mensen met een functiebeperking en ouderen 
vergroten . Een productlijn die in combinatie met 
ROHO® producten gebruikt kan worden én nauw 
verbonden is met huidbescherming, positioneren 
& comfort, is het WendyLett-systeem van 
SystemRoMedic™ .

WendyLett-systeem
Het WendyLett-systeem van SystemRoMedic™ is 
een uniek glijhulpsysteem dat het in bed verplaatsen 
van zorgvragers aanzienlijk vereenvoudigt. Dus minder 
belasting voor de verzorger en minder decubitus bij 
gebruikers.

De WendyLett lakens helpen bij het wisselen van 
houding in bed en bij transfers van lig- naar zithouding. De 
gladde glijvlakken helpen frictie en afschuiving van de huid 
voorkomen. Dit geldt zowel bij bewuste verplaatsingen 
en draaiingen als bij de onbewuste microbewegingen 
die de huid afhankelijk van de ondergrond ook kunnen 
beschadigen. De strepen op de lakens geven de 
glijrichting aan.

WendyLett onderlaken
WendyLett onderlaken is een satijnen glijlaken bedoeld 
voor mensen die problemen hebben met draaien in bed. 
WendyLett heeft een centraal glad, zijdeachtige glijvlak. 
Binnen dit vlak is draaien en zijwaarts glijden makkelijker. 
Tegelijkertijd zorgt het omliggende anti-glijmateriaal ervoor 
dat de gebruiker geen risico loopt om uit het bed te vallen. 
Het materiaal voorkomt ook dat de gebruiker in bed naar 
beneden glijdt. WendyLett wordt als een normaal laken in 
het bed gelegd, met de zachte kant in het midden.
 

WendyLett2Way 
treklaken
W e n d y L e t t 2 W a y 
is een treklaken 
aangepast op gebruik 
in combinatie met het 
WendyLet t -onder laken, 
waardoor wegglijden in bed 
aanzienlijk minder voorkomt. Het 
glijden vindt zijdelings plaats, met de s t r e p e n 
mee. WendyLett2Way wordt bovenop een WendyLett 
onderlaken gelegd. De combinatie maakt het gemakkelijk 
voor verzorgers om de gebruiker zijwaarts te draaien.

WendyLett4Way glijlaken 
WendyLett4Way is een glijlaken dat gecombineerd 
wordt met het WendyLett-onderlaken. WendyLett4Way 
biedt glijmogelijkheden in meerdere richtingen, zoals 
aangegeven op het geruite patroon. WendyLett4Way 
wordt bovenop een WendLett onderlaken gelegd. 
Met deze ideale combinatie wordt bewegen in 
meerdere richtingen mogelijk en worden handelingen 
vergemakkelijkt als draaien in bed, hoger/lager gaan 
liggen in bed, of verschillende andere herpositioneringen 
van de liggende gebruiker, dat geldt zelfs voor zwaardere 
of passievere personen.

Voor meer informatie, download de SystemRoMedic™ 
productcatalogus op www .msh .be

MSH nv
Grijpenlaan 23
B-3384 Glabbeek
T +32 (0)16 77 89 31
F +32 (0)16 77 12 40
info@msh.be

www.msh.be | 1

Verplaatsen, positioneren,ondersteunen en tillen van personen
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Verwante MSH producten
ROHO® producten voldoen aan onderstaande 
normen en eisen . Deze worden gecontroleerd door 
onafhankelijke testinstellingen:

1 . EN-ISO 10993-5 (1999-11) Biologische evaluatie 
van medische hulpmiddelen .

1 . EN-ISO 10993-10 (1999-11) Beproevingen 
voor het opsporen van irritatie en vertraagd-type 
overgevoeligheid .

2 . EN 1021 1,2 Evaluatie van de ontbrandbaarheid

Het Quality Management System van ROHO is 
gecertificeerd volgens ISO 13485:2003 en ISO 
9001:2008 .
 

Geregistreerde ROHO-merken
De ROHO® producten in deze brochure kunnen 
beschermd worden door een of meer Amerikaanse of 
wereldwijde patenten. Voor verder details verwijzen wij u 
naar www .roho .com

© 2014 ROHO, Inc. Merken en geregistreerde merken 
van ROHO, Inc.: ROHO®, DRY FLOATATION®, HIGH 
PROFILE®, Yellow Rope®, Shape Fitting Technology®, 
QUADTRO SELECT®, CONTOUR SELECT®, HIGH 
PROFILE®, MID PROFILE™,
LOW PROFILE®, Hybrid Elite®, MOSAIC®, AirLITE®, LTV®, 
LTV Seat®, ISOFLO®, AIR FLOATATION™, PRODIGY®, 
HEAL PAD®, THE ADAPTOR® Pad. Ultra Leather™ is een 
geregistreerd merk van Ultra Fabrics.

Origineel ROHO product? 
Let op het ROHO logo, het gele koord en de unieke zwarte 
ROHO luchtcellen onder de hoes. Met die kenmerken 
bent u verzekerd van een origineel ROHO product.

Advies en drukmetingen
Aarzel niet om één van de vertegenwoordigers van 
MSH in te schakelen voor meer productinformatie, een 
demo, trainingen voor uzelf of personeel, ondersteuning 
en advies bij specifieke passingen. Zij kunnen ook 
drukmetingen uitvoeren en een real time beeld geven van 
de druk tussen het lichaam en een ROHO zitkussen of 
matrassysteem.

Drukmetingen door MSH
•  Hulpmiddel voor het bepalen van optredende   
 drukken en drukgevoelige plekken
•  Hulpmiddel bij het aanpassen van zithoudingen
•  Hulpmiddel bij het vinden van het optimale zitkussen  
 of matras
•  Pedagogisch hulpmiddel voor het instrueren van  
 rolstoelgebruikers in drukontlasting.

Voor meer informatie of een demo van ROHO 
producten neem contact op met een van de 
vertegenwoordigers van MSH .

CE-verklaring
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Over MSH...

MSH bestaat 30 jaar!

MSH zal in 2016 zijn 30 kaarsjes uitblazen . Sinds 1986 
is MSH uitgegroeid tot een gerespecteerd bedrijf in 
het Belgische en Europese medische landschap, 
met 50 werknemers en een omzet van meer dan 20 
miljoen euro . 

In januari 2015 zijn wij verhuisd naar ons nieuw en ruim 
kantoor- en magazijnencomplex te Tienen, waardoor 
we al onze activiteiten kunnen centraliseren onder één 
dak: één locatie en één team om u nog beter van 
dienst te zijn.

MSH is vandaag actief in geheel Europa met focus op 
BeNeLux, Duitsland en Frankrijk, waar we een eigen 
kantoor hebben - Hospidex France - in La Ciotat.

Comfort & Well-being

Healthcare Devices

Safety Solutions 

 Patient Handling 

Infection Control 

Pressure Relief

De activiteiten van MSH zijn opgebouwd rond 6 
business units:



55

MSH vertegenwoordigt volgende merken: 

Onze verkoopafdeling en partners richten zich 
voornamelijk tot alle zorginstellingen (ziekenhuizen, 
revalidatiecentra, woonzorgcentra en thuiszorg), 
zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, kinesi-
therapeuten) en werken samen met apotheken, 
medische speciaalzaken en mutualiteiten. Daar vindt 
de consument onze producten. De farmaceutische 
industrie is eveneens een belangrijke klant.

Het operationeel centrum is gelegen in Tienen (Grijpenlaan 
23). Met een efficiënte administratie, een prachtige 
showroom en een modern logistiek centrum van meer 
dan 5000 m² beantwoorden we aan de behoeften van de 
meest veeleisende klanten. 

MSH investeert continu in kwaliteitsverbetering. Met een 
eigen distributiecentrum en een eigen ‘dienst na verkoop’ 
trachten we snel en accuraat in te spelen op de wensen 
van de klanten. 

We zijn ISO 9001 en ISO 13485 gecertificeerd (SGS) en 
beschikken over de nodige vergunningen voor de verdeling 
van CE medisch materiaal.

Samen met u en met onze klinische experten maken 
wij een analyse van de bestaande werksituatie en 
stellen we creatieve oplossingen voor.

www.msh.be
www .hospidex .fr

www .hospidex .eu

Healthcare Devices Comfort & Well-being Pressure Relief Safety Solutions Patient Handling Infection Control

Repose

designed to protect

Showering | Bathing | Toileting
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