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Ring 80 37 37 37og aftal tid for en demonstration af vores siddemaskiner

SIDDEMASKINER MED
UNIK TILPASNING
TIL KROPPENS BEHOV
SidBedre serien fra SeatingMatters er revolutionerende i forhold til positionering og trykforebyggelse. Siddemaskinerne regnes med god grund for at være
verdens førende til børn og voksne med behov for ekstra støtte eller pleje og
forebyggelse af tryksår mv. Med de nye modeller tager det under et minut at
justere komforten til optimalt niveau og dermed øge brugerens livskvalitet.

SOLID
KLINISK EVIDENS
FOR ØGET
LIVSKVALITET
Anbefales af førende forskere
Egentlig kan du bare observere brugerens ansigt og kropsholdning. Så snart SidBedre er indstillet og den sygdomsramte har fundet sig til rette i stolen, viser lettelsen og behaget
sig tydeligt. SidBedre er imidlertid også testet grundigt på
forskellige brugergrupper af en række eksperter, bl.a. på
Ulster University, der konkluderer, at såvel funktionsevne,
kropsholdning, kommunikation, lungefunktion og fordøjelse/appetit forbedres markant.
Se hele Ulster Universitys rapport på botved.dk!

Optimeret komfort uanset alder og
vægtklasse
Botved fører en bred vifte af SidBedre modeller målrettet
specifikke grupper, bl.a. bariatri- og børnemodeller. Sidstnævnte muliggør fx aktivitet og leg i en siddende position
og kan justeres i højden og bredden i takt med at barnet
vokser. Generelt for samtlige stole er de utallige muligheder
for at optimere siddevinkel og støtte i sæde, ryg, nakke, hoved, ben og fødder – og sikkerhed for korrekt indstilling fordi
den nemt udføres helt uden brug af værktøj.
SidBedre byder på håndlavet kvalitet hele vejen igennem.
Alle modeller kan udstyres med tilt-funktion, der vipper
sædet 30-45º. Desuden er siddemaskinerne designet med et
minimum af skidtkroge for at lette rengøring og minimere
smittefare.
SidBedre er et registreret varemærke, som forhandlers af
A. P. Botved.
Se det store udvalg på botved.dk!
Du er altid velkommen i vores showroom, men vi tager gerne
modellerne med ud til jer
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SidBedre anbefales til brugere med følgende handicaps og
diagnoser:
•
•
•
•

Cerebral parese
Spina bifida
Rygmarvsskade
Parkinsons sygdom

•
•
•
•

Motoriske nervesygdomme
Multipel sclerose
Demens
Huntington

•
•
•
•

Osteoporose
Tryksår
Reduceret tonus
Lordose

•
•
•
•

Kyfose
Skoliose
Spasticitet og kontrakturer
Ødemer

