
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

PRIMO
POSISJONERING FOR DE MINSTE

- Enkel
- Komfortabel

- Portabel
- Hygienisk

- Sikker
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2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

Primo - mitt første posisjoneringssystem

Posisjonering for de aller minste
Selv om vi har levert produkter for
liggende posisjonering i mange år, kan
vi nå for første gang tilby posisjonering 
tilpasset det spesifikke behovet til barn fra 
0-3 år. Tidlig innsats har hjulpet til med 
posisjonering for små barn i andre aktiviteter 
og stillinger, som for eksempel i sittende og
stående posisjon. Nå tilbyr Primo også en total
24-timers posisjonering for disse barna.

Hvorfor posisjonere liggende?
Allerede i begynnelsen av livet kan det være 
behov for å motvirke eller forsinke utviklingen av 
feilstillinger. Om man da kan få støtte om natten 
i en liggende, symmetrisk posisjon, vil det gi en 
positiv effekt overført til dagtid. Liggende 
posisjonering har en bred aksept som et 
hjelpemiddel for å bedre total posisjonering, 
funksjonsnivå og finmotorikk. 

Vellykkede resultater
Symmetrisleep-systemene har blitt utviklet 
i tett samarbeid med terapeuter, familier og 
brukere. Vi har lang erfaring i å levere både 
enkle og omfattende posisjoneringsløsninger, 
og er daglig i kontakt med mennesker som 
forteller om positive endringer i komfort, 
kroppsfasing, bevegelse og tonus. 

*Alltid oppsøk assistanse angående posisjonering og bruk av Primo fra kvalifisert helsepersonell som har 
erfaring med Primo-systemet. 
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Enkelt
Primo er lett og enkel i bruk. Åpne glidelåsen 
på bagen og systemet er klart til bruk. Primo 
kan brukes på alle flate underlag der det ikke 
er noen risiko for fall*. Legg barnet ned på den 
innebygde, temperaturregulerende madrassen 
og begynn posisjoneringen. 

Komfortabelt
Vi har brukt vår unike temperaturregulerende 
teknologi, CoolOver og trykkavlastende 
materialer for å forsikre oss om at Primo er så 
komfortabel som mulig for det unge barnet. 

Portabel
Primo er kompakt, lett og kommer i en praktisk 
alt-i-ett bag som kan tas med overalt. 

Hygienisk 
Primo er enkel å holde ren. Alle trekk er 
vaskbare i maskin og kan kaldtørkes. Base-
enheten putene og kilene er vanntette, og kan 
tørkes av med en fuktig klut. 

Sikkert
Brennbarhet, pusteevne, hardhet og luft-
sirkulasjon samsvarer med møbel- og 
interiørdirektiver (brannsikkerhet) av 2010
Samsvarer med EN597-2, BS1877-8 1974, BS7177, 
BS6807 og BS4578

*Alltid oppsøk assistanse angående posisjonering og bruk av Primo fra kvalifisert helsepersonell som har 
erfaring med Primo-systemet. 
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Primo og regulering av kroppstemperatur
Dersom hudtemperaturen øker vil små kapsler i vårt 
CoolOver TR3 laken begynne å absorbere varme, og 
kjøle ned barnet; om hudtemperaturen faller for mye vil 
varme utløses tilbake til barnet. På denne måten tilbyr 
Primo aktiv regulering av kroppstemperaturen. 

Om barnet svetter under normale temperaturer, vil 
mønsteret i lakenet trekke fuktighet vekk fra huden og 
fordeler den for å kunne fordampe. Slik hjelper lakenet 
til å holde barnet tørt og oppnå maksimal komfort. 

Hva inneholder bagen?
Primo er en vaske som kan åpnes og foldes ut til en 
overmadrass. Den kan festes til en seng eller grind 
med festestroppene som følger med. Toppen av
overmadrassen er trukket med et velcrolaken, og 
over dette igjen trekker man CoolOver TR3-lakenet
på.

Forskjellige myke støtter tilbys i vesken. Disse
kan legges til eller fjernes mens barnet ligger 
i systemet, slik at man aktivt former Primo til ønsket form, og kan tilby myk og stabil støtte, uten å være restriktiv.
Ettersom støttene holdes på plass med borrelås vil de ikke endre stilling, og du trenger ikke justere på de før du 
faktisk ønsker å endre posisjonen til barnet. Som en følge av dette sover barnet lengre uten forstyrrelser.

Kundeomtale: 
”Min sønn, Jason, er nå snart 19 år gammel og vi har brukt Symmetrisleep-systemet for han helt siden 2000. Systemet er 
det eneste vi har kunnet bruke for han, uavhengig om han er avslappet eller urolig, frisk eller syk. Jeg kan med hånden på 
hjertet si at Symmetrikit Sleep System er det aller beste posisjoneringsutstyret vi har hatt for Jason, uten unntak.”

Kontinuitet - Evolusjon innenfor Symmetri Sleep-systemet
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Kontinuitet - Evolusjon innenfor Symmetri Sleep-systemet

Tilbehør PrimoTilbehør Primo

Art. nr. HMS nr. 
SA7370
SA7340

211782
Beskrivelse 
Knestøtte - spedbarn
Knestøtte - barn

Knestøtter
Størrelse

Art. nr. 

Art. nr. 

HMS nr. 

HMS nr. 

SA7200

SA7165P

163629

163630

Beskrivelse 

Beskrivelse 

Sidestøtter, par

Sidestøtteputer, par

Small

Small

Sidestøtter

Sidestøtteputer

Størrelse

Størrelse
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Overmadrasser

Lowzone puter

Coolover putetrekk

Art. nr. HMS nr. 
SA8010 163646

Beskrivelse 
Airmantle overmadrass m/Omnitherm trekk

Størrelse

Art. nr. 

Art. nr. 

HMS nr. 

HMS nr. 

SA7500

SA7500NCVRC

SA7700

SA7610NCVRC

SA7720NCVRC

SA7800NCVRC

SA7860NCVRC

SA7550

SA7580NCVRC

SA7800

SA7700NCVRC

SA7710NCVRC

SA7850NCVRC

291866
173770

170650

230459

195970

Beskrivelse 

Beskrivelse 

Lowzone pute, kvadrat

Coolover trekk, kvadrat

Lowzone pute, hestesko

Coolover trekk, rektangel

Coolover trekk, hestesko - str. 1

Coolover trekk, pølle

Coolover trekk, pølle

Lowzone pute, rektangel

Coolover trekk, rektangel

Lowzone pute, pølle

Coolover trekk, hestesko

Coolover trekk, hestesko - str. 2

Coolover trekk, pølle

Liten

Medium
Stor

250x370 mm

Liten

Stor

Liten

305x650 mm

Medium

Størrelse

Størrelse
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