
نیم چکمه ( پاشنه گیر ) ممورى فوم آریانا:

• نگهدارنده پاشنه آریانا از جنس فوم حافظه دار بوده و جهت جلوگیری از ایجاد زخم بستر 
در ناحیه پاشنه پا به کار می رود.

• محفظه ی خالی موجود در قسمت پاشنه ی پا به همراه فوم حافظه دار استفاده شده در 
آن باعث کاهش فشار و جلوگیری از به وجود آمدن زخم بستر در پاشنه می شود.

• نیم چکمه فوق مچ پا را در حالت قائم نگه می دارد که این امر مانع از به وجود آمدن 
افتادگی کف پا (Foot Drop) که یکی از مشکالت شایع در بخش های بیمارستانی است 

می گردد.

بالشت ممورى فوم آریانا:

پوشاندن  با  که  تشکیل شده  باال  دانسیته  با  دار  حافظه  فوم  از  آریانا  فوم  مموری  بالشت 
قسمت منحنی گردن، ستون فقرات شما را در بهترین حالت خوابیدن قرار می دهد.

در هنگام استفاده از این بالشت سر و گردن با ستون فقرات در یک راستا قرار گرفته و فشار 
گرفتگی  از  ناشی  دردهای عضالنی  از  آنکه  وارد می شود. ضمن  نواحی  این  به  کمتری 
ماهیچه ها و آرتروز پیشگیری می نماید. این بالشت در دو مدل مختلف با روکش خانگی و 

رویه PU جهت مصارف بیمارستانی عرضه می گردد.

Memory Foam Heel Support Boot:

Ariana memory foam heel support boot is used to cases in 
which the lower organs are immobilised, as part of sore 
prevention. These boots are also used to prevent foot drop 
which is very common problem in ICU`S and CCU`S.

Ariana Memory Foam Pillow:

Ariana pillows consist of high density memory foam which 
conform to fit your unique profile, resulting in cradling 
effect that holds your head and neak in neutral alignment. 
Ariana pillows reduce the Neck pain and allow you to 
change positions without losing out on support as well.

• It is available in Large and XLarge size

R.code

AR900

AR901

Size

XL

L

R.code

 AR 980
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Intensive care positioning cushions consist of tow different layers, includs HR and memory foam.
Besides positioning different patients these cushions also reduce the pressure of different parts of body and therefore reduce 
the risk of bedsores. Spacer layer also reduce the sweat and PU cover is washable and bactrical retardant.

بالشتک هاى مراقبت هاى ویژه: 

بالشتک های پوزیشنینگ مراقبت های ویژه از دو الیه فوم سخت HR و مموری فوم تشکیل شده است  . این بالشتک ها عالوه بر پوزیشن دادن به بیماران مختلف، با کاهش 
فشار وارده بر ناحیه مورد نظر باعث راحتی و کمک به کاهش ریسک ابتال به انواع زخم های بستر می شوند. رویه PU آن به راحتی شسته و ضدعفونی می گردد .

بالشتک سیلندرى:

این بالشتک در وضعیت های گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان 
مثال، هنگامی که بیمار در حالت نیمه نشسته قرار دارد (نیمه نشسته حالتی 
است که در آن باال تنه  بیمار با زاویه ٣٠ تا ٤٥ درجه قرار دارد) با قرار دادن 
بالشتک سیلندری در قسمت زیر زانو و بخش انتهایی زانو، زیر سینه و زیر دست 

مورد حفاظت قرار می گیرد.

بالشتک در دو اندازه کوچک و بزرگ:

این بالشتک ها به بیمار کمک می کنند تا  فشار وارده بر پاشنه، نواحی بیرونی 
زانو و قوزک پا کمتر شود. همچنین جهت استفاده در زیر سینه یا شانه بیمار نیز 

به کار می روند.
عالوه بر این، محصول فوق می تواند به عنوان بالشت زیر سری مورد استفاده 

قرار گیرد.
Large & Small Cushion:

Small and Large Cushions. This form of cushion is the 
perfect supporting aid. It helps support the patient, 
relieves the pressure on the heels, protects the internal 
lateral knee areas, ankles and can be used as pillow used 
by itself or with other devices.

Cylindrical Cushion:

It can be used in various ways, such as placing it under 
the knees to maintain lower limbs in semi-fowler 
positions.

R.code

AR 902

AR 903

Size

Large

Small

R.code

AR 904

AR 907

Size

Large

Small

Positioning Cushions:
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بالشتک حلقه اى:

مناسب برای سر در دو حالت نشسته و نیمه دراز کش
دارای سایزهای بزرگ و کوچک

Neck Holder:

Comfortably supports the head both in sitting or 
semi-reclined positions.
It is available in Large and Xlarge.

R.code

AR 905

AR 908

Size

Large

Small

بالشتک لترال:

• بالشت یکپارچه تشکیل شده از فوم HR و مموری فوم 
جهت حداکثر راحتی بیمار

• مناسب و مطمئن برای زانو، لگن و قسمت باالی بدن
• قابل استفاده برای زنان باردار

Lateral Positioning Cushion:

• Design with integrated pillow for optimal comfort.
• Ensures comfortable positioning of the knees, 
pelvis and upper body when in lateral position.
• Also it can be used for women during pregnancy.

R.code

 AR 906

چست رول فومى:

چست رول های فومی از دو الیه فوم HR و فوم حافظه دار تشکیل شده اند و 
بر بیمار، در پوزیشن دادن به بیماران مختلف به  عالوه بر کاهش فشار وارده 

پرسنل کمک می کنند.

Foam Chest Roll:

Two-Layer Chest Rolls Consist  of HR and memory foam, 
reduce the pressure and help the operator to position the 
patients in different wards.

R.code

 AR 047

 AR 043

 AR 046



پشتى ممورى فوم آریانا:

بالشتک مموری فوم صندلی باعث قرار گرفتن ستون فقرات در حالت طبیعی و ایده آل 
گشته و فوم حافظه دار آن باعث تقسیم فشار وارده و در نتیجه بهبود گردش خون می شود.

با توجه به اینکه طریقه مناسب نشستن اهمیت زیادی داشته و بسیاری از دردهای مفصلی 
از این محصول در هنگام  و عضالنی ناشی از عدم توجه به این موضوع است، استفاده 
نشستن سطح اتکای مناسبی را برای نگه داشتن کمر و سطح پشتی بدن شما ایجاد می 
کند. این محصول قابل استفاده بر روی صندلی خودرو، اداری، راحتی و انواع ویلچر می 

باشد.

•با رویه اسپیسر هوازی 
•اندازه :4*38*46 سانتی متر

Wheelchair Cushion:

The memory foam wheelchair cushion is used to avoid 
bedsore in patient's body who is confined in a wheelchair for 
a long time.

ARIANA Memory Foam Lumbar Cushion:

Arianamed support cushion uses an adjustable strap and 
soft high quality memory foam. This means better support 
and ultimate comfort and less pain. This cushion reduces 
stress on lower spine from improper posture. Relax your 
back and relieves lower back. This cushion has 
adjustable strap for different wheelchairs and chairs.
Size: 46*38*4 cm
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بالشتک ممورى فوم  ویلچـرى:

این بالشتک جهت جلوگیری از زخم بستر در بیمارانی که مدت زمان زیادی را بر روی 
صندلی چرخدار هستند، به کار می رود. 

در صورت  بیمار.  بدن  نامطبوع  حرارت  و  پوستی  تعریق  کاهش  هوا،  گردش  دارای 
سفارش این محصول با رویه PU نیز عرضه می گردد.

All cushions are available
with PU cover for hospitals and
health centers.

کلیه بالشتک ها در مدل بیمارستانی
با رویه PU موجود می باشند.

R.code

 AR 919

Aria Cushion:

Aria-Pro Cushion:

 AR 912

Medium Risk

بالشتک ویلچری آریا ٣ حفره دار

40*40*12 cm

Aria3 Cushion:

Aria-Pro+ Cushion:

Aria 5 Cushion:

Aria-3 Cushion:

AR912/PU

 PU بالشتک ویلچری آریا٣ حفره دار با رویه
Medium Risk

40*40*12 cm

AR914

HR بالشتک ویلچری ٥ سانت
Low Risk

40*40*5 cm

40*40*8 cm

High Risk

 AR 911

بالشتک ویلچری آریا پرو پالس

 AR 910

بالشتک نشیمن 4 سانت
Low Risk

40*40*4 cm

Medium to High Risk

بالشتک ویلچری آریا پرو
 AR 913

40*40*12 cm


