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Safehip® lonkkasuojat

Lonkkamurtumien ennalta-
ehkäisyyn

SAFEHIP® AirX™ Soft pehmeä lonkkasuoja on 
suunniteltu hevosenkengän muotoon. Kaadutta-
essa lonkkaluunpää jää keskelle suojaan iskun 
voiman imeytyessä ympärillä olevaan pehmeään 
lonkkasuojaan. 

Suojan reuna on muotoiltu mahdollisimman  
matalaksi ja siten SAFEHIP AirX Soft -lonkka-
suoja tuntuu miellyttävältä ympärivuorokautisessa 
käytössä. SAFEHIP pehmeiden lonkkasuojien 
tehokkuutta ja toimivuutta tukevat useat kliiniset 
tutkimukset.

Edut

• suojat on ommeltu kiinteästi housuihin
• pehmeät lonkkasuojahousut voidaan pestä 
 korkeassa lämpötilassa (95 °C) suojineen ja  
 kuivata tarvittaessa myös kuivausrummussa
•  suojat on valmistettu hengittävästä ja  
 kosteutta ehkäisevästä materiaalista
•  kliinisesti tutkittu

Markkinoiden laajin lonkkasuojamallisto 

riskiryhmien erilaisiin elämänvaiheisiin.



3XK���������������� Ň� ZZZ�VWHULSRODU�¿�� Ň� ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

kun hoitotulokset ratkaisevat

  

Safehip® lonkkasuojat

Lonkkamurtumien ennalta- 
ehkäisyyn

9/
20

16

Safehip AirX Unisex

Lonkkasuojahousut, joissa on 
kiinteästi ommellut pehmeät 
suojat. Housut voidaan pes-
tä koneessa suojineen ja ne 
sopivat parhaiten ympärivuo-
rokautista suojaa tarvitseville 
käyttäjille.

Safehip AirX Inko

Inko-housumalli kiinteästi om-
melluilla suojilla on tarkoitettu 
voimakkaasta inkontinenssista 
kärsiville henkilöille. Housut voi-
daan pestä koneessa suojineen.

Safehip Active  
Active on ainutlaatuinen vaat-
teiden päälle puettava selkä-
tuellinen lonkkasuojavyö, jossa 
on kiinteästi ommellut pehmeät 
suojat. Active on konepestävä.

Tilaustiedot

tuotenro  tuotekuvaus   koot
550XS AirX Unisex  65 -  85  cm 
550S AirX Unisex  75 -  95 cm 
550M AirXUnisex  90 -  110  cm 
550L AirX Unisex 100 -  120  cm 
550XL AirX Unisex 110 -  140  cm 
550XXL AirX Unisex 120 -  150  cm 
 
850XS AirX Inko   65  -  85  cm 
850S AirX Inko   75  -  95  cm 
850M AirX Inko   90  -  110  cm 
850L AirX Inko  100 -  120  cm 
850XL AirX Inko  110 -  140  cm 
850XXL AirX Inko  120 -  150  cm
 
726S Active lonkkasuojavyö  85  - 95 cm 
726M Active lonkkasuojavyö  95 - 105 cm 
726L Active lonkkasuojavyö 105 - 115 cm 
726XL Active lonkkasuojavyö 115 - 125 cm
726XXL Active lonkkasuojavyö 125 - 140 cm

SAFEHIP-mallistosta löydät useita erilaisia vaihtoehtoja 
lonkkamurtumien ehkäisyyn. Lonkkasuojien ympäri-
vuorokautisella käytöllä turvaat ja suojaat lonkkasi 
tehokkaasti.  
Housujen materiaali on puuvillan (58%), polyamidin 
(36%) ja elastaanin (6%) sekoitus. Vyömallien  
materiaali on polyesterin (85%) ja elastaanin (15%) 
sekoitus.

Safehip-jälleenmyyjät löydät osoitteesta 

www.bit.ly/shjalleenmyyjat

Huom!

Oikean koon  
takaamiseksi,  
mittaa lantion  
leveimmästä 
kohdasta.


