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Belasting van de huid kan  
decubitus veroorzaken.
Onderzoek naar decubitus heeft zich de laatste 
10-15 jaar toegespitst op deformatie-processen 
van belast weefsel. Deze processen zijn vaak een 
combinatie van druk- en schuifkrachten, vooral 
wanneer de huid zich bij zitten of liggen vormt om 
beenderen. 

Onderzoek toont ook aan dat de mate van weef-
sel-deformatie sterk wordt beïnvloed door het 
ondersteunende oppervlak: bij rolstoelgebruikers 
meestal een zitkussen.   
(Loerakker 2010, Levy 2013)

Immersie en zitondersteuning 
reduceren weefsel-deformatie. 
Een rolstoelgebruiker dient voldoende in een kus-
sen te zinken en het kussen dient het zit-oppervlak 
goed te omvatten. Alleen dan wordt het lichaams-
gewicht over een zo groot mogelijk groot gebied 
verdeeld en wordt weefsel-deformatie maximaal 
gereduceerd. 
(Sprigle 2005)

Categorieën van decubitus

Drukwonden worden in graden van ernst in-
gedeeld: van categorie I: “niet-wegdrukbare 
roodheid bij een intacte huid” tot categorie IV: 
“verlies van een volledige weefsellaag (spier/bot 
zichtbaar)”. Ook categorie I decubitus dient te 
worden behandeld als een wond en niet als lokale 
roodheid.  
Bezoek www.EPUAP.org/puclas voor meer informatie.

Welkom bij Star zitkussens
Oplossingen voor:  
doorzitwonden (preventie en therapie) en positioneren (symmetrie en stabiliteit)

* NPUAP vergelijking van kosten voor behandeling van   

 decubitus en kosten van preventieve maatregelen.  

 Conclusie: preventie is kostenbesparend.   

 (Barbara Braden 2012)

Een doorzitwond kan in slechts enkele minuten ontstaan maar het kan maanden 
vergen om te helen. Preventie van decubitus is niet gecompliceerd of kostbaar.  
Het genezen van ontstane doorzitwonden is wat de gemeenschap opzadelt 
met hoge medische kosten. Onderzoek wijst uit dat meer dan 95% van alle 
doorzitwonden te voorkomen is.* 

Risico-analyse
Gebruik voor de beoordeling van de kans op 
ontstaan van decubitus-schalen zoals die van 
Braden of Norton’s.

Jonas is 44 jaar oud en is rolstoelgebruikers sinds hij in 
2005 een kitesurf -ongeval had.  Hij brak zijn rug ter 
hoogte van wervel 7 en 8. Vandaag de dag leidt hij een 
actief bestaan met een baan en een gezin. 

Jonas gebruikt sinds kort een Star Stabil Air zitkussen  
en is zeer enthousiast over comfort en stabiliteit.
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Star neopreen luchtcel-kussens 
• Optimale zitondersteuning van het lichaam 
• Deformatie van weefsel minimaal 
•  Biedt de gebruiker de beste zit-tijd ten opzichte 

van een traagfoam of koudschuim zitkussen.
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“ Een goed zitkussen vormt zich om het zitvlak van de 
gebruiker, in plaats van het lichaam te dwingen naar  
de vorm van het zitkussen”. 

Star luchtcel-
kussens
• Verschillende uitvoeringen

•  Uitstekende drukverdelende 
eigenschappen

•  Vervaardigd uit hoogwaardig 
neopreen

StarLock 
Constante excellente drukverdeling  
en onbegrensde mogelijkheden voor. 
positioneren.

Standard Air 
Uitstekende drukverdeling. 

Stabil-Air
Anatomische gevormde schuimvulling  
in de cellen. Stabiel! 

Galaxy
Anatomisch gevormd – uitstekende 
(Immersie) inzinking. Zeer stabiel!

Star Cushion biedt een brede range aan zitkussens, 
voorzien van de best beschikbare  kwaliteiten voor 
preventie en genezing van decubitus. Daarnaast 
bieden Star zitkussens u uitstekende mogelijkheden 
voor positioneren en stabiliseren. Hierdoor wordt 
comfort aanzienlijk verbeterd en kan een gebruiker 
steeds wat langer zitten.
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Air Cell Locking technologie 
In luchtcel-zitkussens was het tot voor kort moeilijk om goede drukverdeling te combineren  
met optimaal positioneren en stabiliseren. Met StarLock hoeft u niet langer op zoek naar een compromis.

Met de gepatenteerde Cell Locking technologie kan de luchtstroom tussen individuele luchtcellen 
geblokkeerd worden. Hierdoor wordt een maatwerk oplossing gerealiseerd voor stabiliteit en positie en 
blijven tegelijkertijd de uitstekende drukverdelende eigenschappen bestaan. StarLock zitkussens bieden  
de best beschikbare mate van preventie en behandeling van  drukwonden van alle categorieën decubitus. 

Starlock zitkussens zijn verkrijgbaar in 5, 7,5, 10 en 13 cm celhoogte. Voor gebruikers met atrofie in het 
zitvlak adviseren wij 13 cm celhoogte. Het Starlock zitkussen kan ook goed ingezet worden als  
één-compartiment zitkussen.

Gebruikersgewicht: 
Geen maximum, zolang de maatvoering geschikt is  
voor de gebruiker.

Materiaal luchtcel-kussen:
Hoogwaardig latex-vrij neopreen. Instelbaar en vlamvertragend.

Materiaal hoes:
Bovenzijde en zijkanten: 83% Rip Stop Nylon (niet-absorberend 
materiaal dat bijdraagt aan het laten verdampen van vocht), 
17% Lycra.  
Onderzijde: geweven polyester met polyvinyl toevoeging 
(antibacterieel behandeld ter bestrijding van schimmels en 
bacteriën).  

Incontinentie-hoes: 
Bovenzijde en zijkanten: 78% Nylon, 22% Spandex, voorzien 
van polyurethaan coating 
Onderzijde: geweven polyester met polyvinyl toevoeging 
(antibacterieel behandeld ter bestrijding van schimmels en 
bacteriën).

Reiniging:  
Zitkussen: handwas met zeep, baking soda of schoonmaakazijn 
Gebruik voor desinfectie een 70% desinfecterende oplossing 
Hoezen: wasmachine 60°C, geen bleekmiddel.

60°

StarLock
StarLock zitkussens combineren een excellente drukverdeling met vrijwel 
onbegrensde mogelijkheden voor positioneren en stabiliseren. Een zeer goede 
warmteregulatie en ventilatie van de huid

StarLock zitkussens worden geleverd met een zachte en rekbare afneembare hoes, een blaasbalg, een handleiding en een reparatieset.
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Eigenschappen
Immersie en perfecte 
zitondersteuning.
Laat de gebruiker in het zitkussen 
zinken. StarLock met hoge cellen 
biedt de beste omvatting.

Correctie asymmetrie  
in de wervelkolom 
Creëert een stabiele zitpositie. 
De Cell Locking technologie biedt  
de mogelijkheden voor een individ-
uele en nauwkeurige correctie  
van asymmetrie.

Incontinentiehoes 
Zacht, glad en rekbaar.  
Ademend.

Drukverdeling
Excellente drukverdelende ei-
genschappen, zelfs voor categorie  
IV drukwonden. Voor gebruikers met 
atrofie in het zitvlak adviseren wij  
13 cm celhoogte.

Accessoires

Instelling van een Starlock
Voor instellen van de luchtdruk en de blokkering,  

zie pagina 11.

Naast excellente drukverdeling  biedt StarLock ook 
uitstekende mogelijkheden voor o.a trippelen,  
in een rolstoel.

Aan de rechter-voorzijde is een lagere luchtdruk 
ingesteld voor goed contact met de vloer. Het linker 
dijbeen en het bekken worden correct ondersteund. 

Optimale drukverdeling en een stabiele zitpositie die 
uitnodigt tot een actief rolstoelgebruik.
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Uniek gevormde cellen 
Het Star Galaxy zitkussen heeft unieke anatomisch gevormde luchtcellen. Deze vorm staat ook garant voor 
directe immersie en een uitstekende zitondersteuning van het lichaam van de gebruiker. Galaxy zitkussens 
hebben uitstekende drukverdelende eigenschappen. Door de verdeling in twee compartimenten kan de 
luchtdruk nauwkeurig naar wens ingesteld worden (voor en achter) voor een optimale ondersteuning. 

Gebruikersgewicht: 
Geen maximum, zolang de maatvoering geschikt is voor de 
gebruiker.

Materiaal luchtcel-kussen:
Hoogwaardig latex-vrij neopreen. Instelbaar Brandwerend.

Materiaal hoes:
Bovenzijde en zijkanten: 83% Rip Stop Nylon (niet-absorberend 
materiaal dat bijdraagt aan het laten verdampen van vocht), 
17% Lycra 
Onderzijde: geweven polyester met polyvinyl toevoeging 
(antibacterieel behandeld ter bestrijding van schimmels en 
bacteriën).

Incontinentie-hoes:
Bovenzijde en zijkanten: 78% Nylon, 22% Spandex, voorzien 
van polyurethaan coating 
Onderzijde: geweven polyester met polyvinyl toevoeging 
(antibacterieel behandeld ter bestrijding van schimmels en 
bacteriën).

Reiniging:  
Zitkussen: handwas met zeep, baking soda of schoonmaakazijn 
Gebruik voor desinfectie een 70% desinfecterende oplossing 
Hoezen: wasmachine 60°C, geen bleekmiddel

60°

Star Galaxy
Het Star Galaxy zitkussen met voor en achter gescheiden compartimenten 
combineert  luchtcel-technologie met een gepatenteerd contour. Hiermee 
worden de anatomische vormen overgenomen en specifieke gebieden optimaal 
ondersteund.

Star Galaxy zitkussens worden geleverd met een zachte en rekbare afneembare hoes, een luchtpompje, een handleiding en een 
reparatieset. 
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Incontinentiehoes 
Zacht, glad en rekbaar.  
Ademend.

Accessoires

Eigenschappen
Immersie en goede  
zitondersteuning 
Voorgevormd zitkussen voor een 
symmetrische zitpositie. Ondersteunt 
het lichaam optimaal.

Instelbaar van  
voor naar achter
Instelling van de luchtdruk onder 
de zitbotten, onafhankelijk van de 
luchtdruk in het voorste gebied dat 
de dijbenen ondersteunt.  

Drukverdeling
Excellente drukverdelende  
eigenschappen, zelfs voor  
categorie IV drukwonden.

Instellingen 
Voor correct afstellen van de luchtdruk zie pag 11.
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Stabil Air, de nieuwe generatie luchtcel-zitkussens 
De schuimvulling in de luchtcellen verschillen in hoogte. Aan de buitenzijde zijn deze hoger uitgevoerd, 
terwijl ze onder de zitbeenderen, de stuit en de bovenbenen lager zijn.   Hierdoor wordt een anatomische 
ondersteuning gevormd met een extra hoge bescherming tegen decubitus. Bovendien resulteert dit in een 
hogere mate van stabiliteit en kunnen transfers eenvoudiger worden uitgevoerd. 

Stabil Air is een enkel-compartiments luchtcel-zitkussen dat eenvoudig in gebruik is en goede 
ondersteuning biedt.

Gebruikersgewicht: 
Geen maximum, zolang de maatvoering geschikt is voor de 
gebruiker.

Materiaal luchtcel-kussen:
Hoogwaardig latex-vrij neopreen. Instelbaar. Brandwerend. 
Inwendige schuimvulling in polyurethaan.

Materiaal hoes:
Bovenzijde en zijkanten:83% Rip Stop Nylon (niet-absorberend 
materiaal dat bijdraagt aan het laten verdampen van vocht), 
17% Lycra 
Onderzijde: geweven polyester met polyvinyl toevoeging 
(antibacterieel behandeld ter bestrijding van schimmels en 
bacteriën).

Incontinentie-hoes
Bovenzijde en zijkanten: 78% Nylon, 22% Spandex, voorzien 
van polyurethaan coating 
Onderzijde: geweven polyester met polyvinyl toevoeging 
(antibacterieel behandeld ter bestrijding van schimmels en 
bacteriën).

Reiniging:  
CZitkussen: handwas met zeep, baking soda of schoonmaaka-
zijn. Gebruik voor desinfectie een 70% desinfecterende  
oplossing. 

Hoezen: wasmachine 60°C, geen bleekmiddel.

60°

Star Stabil Air
De Stabil Air zitkussens vormen de perfecte mix van een luchtcel-zitkussen met 
zachte koudschuim vulling in de cellen.

Star Stabil Air zitkussens worden geleverd met een zachte en rekbare afneembare hoes, een blaasbalg, een handleiding en een 
reparatieset.



Star zitkussenswww.etac.com/nl 9

Incontinentiehoes
Zacht, glad en rekbaar.  
Ademend.

Accessoires

• Elke cel heeft een ingebouwde schuimvulling 

• Alle luchtcellen hebben een hoogte van 7.5 cm. 

• De schuimvulling creëert een anatomisch gevormd 
zitkussen met extra ondersteuning aan de 
buitenzijden. 

• Stabil Air is de nieuwe generatie enkel-compartiment 
zitkussens.

Eigenschapen
Inzinking en omvatting 
Laat de gebruiker in het zitkussen 
zakken. Omvat het lichaam optimaal.

Anatomisch gevormde 
schuimvulling 
De ingebouwde schuimdelen in 
de cellen geven de stabiliteit  en 
bouwen een extra veiligheid in. 
Transfers kunnen eenvoudig uit-
gevoerd worden. In geval van een 
luchtlekkage fungeert de schuimvul-
ling als extra veiligheid.

Drukverdeling
Excellente drukverdelende  
eigenschappen, zelfs voor  
categorie III drukwonden.

Instellingen 
Voor correct afstellen van de luchtdruk  

zie pag. 11.
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Hoge mate van immersie met uitstekende zitondersteuning
Star Standard Air zitkussens bieden een uitstekende drukverdeling als gevolg van een optimale immersie 
en zitondersteuning.De flexibele neopreen luchtcellen vormen zich rond het lichaam van de gebruiker 
waardoor de belasting van de huid maximaal wordt gereduceerd. Standard Air is verkrijgbaar in twee 
celhoogtes; 5 en 10 cm. Hogere cellen hebben betere drukverdelende eigenschappen.

Incontinentiehoes 
Zacht, glad en rekbaar.  
Ademend.

Accessoires

Gebruikersgewicht: 
Geen maximum, zolang de maatvoering geschikt is voor de 
gebruiker.

Materiaal luchtcel-kussen: 
Hoogwaardig latex-vrij neopreen. Instelbaar. Brandwerend. 

Materiaal hoes:
Bovenzijde en zijkanten:83% Rip Stop Nylon (niet-absor-
berend materiaal dat bijdraagt aan het laten verdampen 
van vocht), 17% Lycra 
Onderzijde: geweven polyester met polyvinyl toevoeging 
(antibacterieel behandeld ter bestrijding van schimmels en 
bacteriën).

Incontinentie-hoes: 
Bovenzijde en zijkanten: 78% Nylon, 22% Spandex, voorz-
ien van polyurethaan coating 
Onderzijde: geweven polyester met polyvinyl toevoeging 
(antibacterieel behandeld ter bestrijding van schimmels en 
bacteriën).

Reiniging:  
Zitkussen: handwas met zeep, baking soda of 
schoonmaakazijn. Gebruik voor desinfectie een 70%  
desinfecterende oplossing 
Hoezen: wasmachine 60°C, geen bleekmiddel.

60°

Eigenschapen
Immersie en prima 
zitondersteuning 
Laat de gebruiker in het zitkussen 
zakken. Omvat het lichaam optimaal.

Drukverdeling
Excellente drukverdelende  
eigenschappen, zelfs voor  
categorie IV drukwonden.

Star Standard Air
Standard Air is een enkel-compartiment  luchtcel-zitkussen met uitstekende 
drukverdelende eigenschapen. 

Star Standard Air zitkussens worden geleverd met een 
zachte en rekbare afneembare hoes, een blaasbalg, een 
handleiding en een reparatieset.
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Hoe en waarom
De keuze voor een  
Star luchtcel-zitkussen?
• Star zitkussens bieden het hoogste niveau van 

preventie en behandeling van alle categorieën 
decubitus.

• Hoe groter de celhoogte, hoe beter de 
bescherming.

• Star zitkussens staan bekend om hun 
uitstekende eigenschappen voor stabiliseren en 
positioneren. 

• Met Star zitkussens kunnen gebruikers  
steeds langer zitten.

Bepalen van de maat 
Breedte: Als de maat van het zitkussen niet exact 
overeenkomt met de zitbreedte van de rolstoel 
dient u een één maat breder zitkussen te kiezen.

Diepte: Zorg ervoor dat u 
op een rolstoel met 
instelbare spanbanden rug 
de zitdiepte correct meet.

Instellen van  StarLock Air Locking technologie 
Zie Starlock (pagina 4).

A. Controleer of draaiknop (1) parallel aan de slang    
(open) staat. 
A. Druk knop (2) gedurende ca. 5 seconden in.
 Positioneer de gebruiker en handhaaf deze positie    
gedurende ca. 10 seconden. 

B.   Bedien de blaasbalg ca. 20 keer totdat u aanzienlijke 
tegendruk ervaart. 

C.  Draai draaiknop (1) 90º om de instelling te blokkeren.

Open

5

1

2

Open

5

2

1

Closed

1

Closed

1

Instellen van de 
luchthoeveelheid

• Controleer met uw hand of er ca. 2-3 cm 
ruimte bestaat onder de zitbotten.

• Controleer in geval van asymmetrie altijd 
de laagste zijde eerst. 

• Indien nodig kan het kussen extra 
opgepompt worden met de gebruiker op 
het kussen. 

• Met een zitkussen met hogere cellen 
zinkt de gebruiker dieper in het kussen en 
wordt een betere drukverdeling bereikt. 

• Pomp het kussen op totdat het bijna bolt.
• Positioneer de gebruiker op het zitkussen 

en laat de lucht eruit lopen, voor een 
goede inzinking (immersie).

2-3 cm

A B C
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Etac R82 BV
Tinweg 8
8445 PD HEERENVEEN
Tel 072 - 547 04 39
info.holland@etac.com
www.etac.com

“Iedereen zou in staat moeten zijn om een vrij en zelfstandig 
leven te leiden en zijn dromen na te jagen, ongeacht zijn fysieke 

omstandigheden”.

Bezoek voor de laatste updates en actuele productinformatie  
onze website: Etac.com/nl

Shape Up! 
Een goede zitpositie is vooral afhankelijk van het zit-oppervlak. Optimale drukverdeling  

is essentieel voor zitcomfort en om gebruikers gedurende langere tijd te kunnen laten zitten.  
Luchtcel-zitkussens hebben bewezen hiervoor de beste oplossing te zijn.  
Het unieke design van Star zitkussens biedt daarnaast de beste stabiliteit,  

welke onmisbaar is voor een goede rompbalans en een actieve zithouding.

Dit noemen wij “Ability Based SeatingTM”


