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6 • Alaraajojen kipua 
lievittävä erikoispatja

• Jalkaosassa säädettävä
ilmakennosto
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jäsenetuhinta -50 %

980 €
(ovh 1 978 €) 

Toimitus rahtivapaasti



Carital ASO

ASO-TAUTI

ASO- eli valtimonkovettumataudissa 
valtimon seinämä paksuuntuu ja suoni 
ahtautuu. Riittämättömän valtimovirtauk-
sen seurauksena kudosten hapenpuute 
aiheuttaa iskeemistä kipua alaraajassa. 
Vakavin seuraus on haava tai kuolio. 
Diabetes on tärkein ASO:n syntyyn vai-
kuttava tekijä.

ASO-potilas tuntee jalassa kipua levos-
sakin. Kipu hellittää, jos jalka lasketaan 
alaspäin. Carital®ASO –patja vähentää 
lepoasennossa jalkojen ihoon kohdistu-
vaa painetta ja hankausta. Carital®ASO 
on erinomainen apuväline ASO-potilaan 
jalkakivun ehkäisyyn ja hoitoon.

Carital®ASO-PATJAN 
ILMAKENNORAKENNE

Suomessa kehitetty kaksoiskennorakenne ja 
säätöteknologia ovat ainutlaatuisia. Äärimmäisen 
tarkasti säädettävä kennosto minimoi jalkaan 
kohdistuvan paineen ja kudosstressin kaikissa 
hoitoasennoissa.

Tunnelin muotoiset, kevyesti valmiiksi täytetyt 
yläkennot mukautuvat tarkasti jalan mukaan. 
Sisäkennot on kytketty toisiinsa muodostaen 
säätöalueen. Alarakenne jakaa jalan painon 
nerokkaasti koko ilmakennoston alueelle.

TEKNISET TIEDOT

Standardikoot 
Painosuositus 
Vaahtolaadut 

78/88 x 200/205 x 14 cm 
Käyttäjän maksimipaino 175 kg 
Korkealuokkainen vaahtomuovipatja

Kennomateriaali TPU 
Päällinen 
Päällisen pesu 

EU-direktiivi 
Takuu 

Hygienia tai Comfort 
Hygieniapäällinen max. 95 °C 
Comfort-päällinen max 60 °C 
MDD 2007/47/EC: luokka 1 (CE) 
Kaksi vuotta  

Carital Oy ja MediMattress Oy ovat ISO 13485 ja ISO 14001 -sertifioituja yrityksiä

TUOTEPERHE KIVUNHOITOON

Carital®ASO
ASO-tautia sairastavalle henkilölle 
suunniteltu erikoispatja 

Optima
Paras ja tutkituin minimipainepatja 
painehaavojen ja kivun hoitoon

OptimaJuve
Minimipainepatja lasten kivunhoitoon

OptimaBario
Vahva Optima obeeseille potilaille

EkoUltra & TergoSafe 
Korkealuokkaiset vaahtomuovipatjat

Opera
Automaattisesti säätyvä leikkaussali-
patja

Valmistaja: MediMattress Oy, Haukilahdenkatu 4, 00550 Helsinki, puh. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi    www.medimattress.fi    www.carital.com

Carital®ASO-PATJAN 
VAAHTORAKENNE

Carital®ASO on erityisesti ASO-tautia sairastavalle 
henkilölle suunniteltu erikoispatja. 

Carital®ASO-patjassa on kolmikerroksinen vaah-
torakenne ja reunatuet. Carital®ASO:n reunapalkit 
helpottavat siirtymistä vuoteeseen ja sieltä pois. 
Reunapalkkien ansiosta patjan reunalla voi istua 
tukevasti.

Koska patjassa on monikerrosrakenne, patjan 
käyttäjä ei uppoa patjaan liian syvälle. Tämän ja 
reunapalkkien ansiosta vuoteessa kääntyminen 
helpottuu.
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