
Immedia LeanOnMe 
Ultra zachte en stabiele 
positioneringskussens
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Stiller dan stil
De LeanOnMe positioneringskussens zijn ontworpen om geluid tot een minimum te beperken waardoor de  
patiënt nog meer ontspanning en rust ervaart, ook tijdens het herpositioneren. 

Zacht voor de huid
De positioneringskussens zijn ultra zacht. Het huidvriendelijk oppervlak is gemaakt van duurzame en natuurlijke 
organische materialen. De soft-touch buitenkant is van gewatteerde stof die zeer aangenaam en zacht aanvoelt. 
De kussens zijn bovendien ademend en waterproof en bieden een barrière tegen bacteriën. 

Altijd in vorm
De vulling is een uitgebalanceerde combinatie van visco-elastische polyurethaanschuim en EPP-korrels. Het 
schuim geeft stabiliteit en heeft een uitzonderlijk aanhoudende elasticiteit waardoor het kussen zijn stevigheid 
behoudt.

Oog voor het milieu
LeanOnMe wordt op een milieuvriendelijke wijze geproduceerd. Er wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke 
materialen die zijn gemaakt van natuurlijke ingrediënten en restmaterialen van eerdere producties. 

Positioneert als geen ander
              
Het herpositioneren van een bedlegerige persoon is belangrijk, omdat deze vaak zelf niet 
in staat is om micro- en macrobewegingen uit te voeren. Met de juiste houding kan iemand 
meer ontspannen en minder problemen ervaren, zoals decubitus, pijn en ongemak, stress, 
angst en depressie. Een goed positioneringskussen geeft verlichting en werkt preventief en 
is dan ook onmisbaar. De LeanOnMe positioneringskussens positioneren als geen ander.

LeanOnMe biedt niet alleen de gebruiker de juiste ondersteuning. Omdat  
de positioneringskussens lichtgewicht zijn, ervaart ook de verzorger  
minder fysieke belasting tijdens het positioneren van de cliënt. 

Breed scala positioneringskussens
LeanOnMe biedt een breed scala aan multifunctionele positionerings-  
kussens die bijdragen aan een betere levenskwaliteit door:   

• Drukontlasting

• Profylactisch effect

• Pijnverlichting 

• Kalmerend effect

• Non-farmacologisch effect       
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Immedia LeanOnMe Roll
Het rolkussen is verkrijgbaar in 2 maten: S en L. Het kan worden 
gebogen en gevormd en helemaal aangepast aan de behoeften 
van de gebruiker. Ook kan het rolkussen zo worden opgeschud 
zodat sommige delen voller en andere delen leger zijn. In zijligging 
kan het tegen hoofd, de rug en de benen aan worden geplaatst.

Immedia LeanOnMe Channel
Het Channel kussen is een flexibel kussen dat beschermt, 
ondersteunt en pijn verlicht. Het kussen kan worden omgerold of 
omgevormd, afhankelijk van de toepassing. Het kussen kan onder 
of tussen de benen, onder de kuiten, onder een arm of onder de 
schouderbladen en/of ellebogen worden geplaatst. Tijdens het 
zitten kan het kussen als steun in de rug worden geplaatst.

Immedia LeanOnMe Wing
In zijligging kan het Wingkussen met vleugel als ruggesteun worden 
ingezet. De gebruiker ligt op het vleugeldeel zodat het eigen gewicht 
van de gebruiker het kussen op de plaats houdt. Op deze wijze 
wordt de rug op stabiele wijze ondersteund. Ook in rugligging kan 
het Wingkussen worden gebruikt, om lichaamsdelen te beschermen 
tegen druk van bijvoorbeeld bedranden en -hekjes.

Immedia LeanOnMe Mini
Een klein, multifunctioneel kussen voor plaatsing in kleinere 
ruimtes die ontstaan tussen het lichaam en het matras direct na 
positionering; meestal bij enkel en knie. In geval van handspasme 
kan het de hand openhouden. Het Mini kussen zakt niet in en 
behoudt zijn stevigheid. 

Immedia LeanOnMe Basic
Set van traditionele positioneringskussens in zes vormen en 
maten, toe te passen in zij- en rugligging voor het ondersteunen 
van rug, armen, benen, knieën en enkels, of om de ademhaling te 
faciliteren. De positioneringskussens kunnen ook worden toegepast 
ter bescherming van lichaamsdelen tegen druk van bedranden en 
-hekjes.

  Immedia LeanOnMe 3



Etac B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
T: 0513 681 686
E: contact.nl@etac.com
W: Etac.nl

Immedia LeanOnMe Basic L
Door 2 Basic L kussens te combineren kan de ademhalingsfunctie 
worden ondersteund. Het voorkomt longontsteking en verbetert de 
longfunctie, door het openen van de verschillende longdelen door de 
positie van de geplaatste kussens.

Immedia LeanOnMe Ring
Nekkussen in de vorm van een ring voor ondersteuning en stabilisering 
van de nek wanneer een normaal hoofdkussen niet geschikt is, 
bijvoorbeeld voor gebruikers met de ziekte van Huntington of bij 
decubitus van het achterhoofd of oor. Ook ondersteunt het gebruikers 
met een slechte hoofdbalans in halfzit of zit. 

Superieure vulling
De vulling is een uitgebalanceerde combinatie van visco-elastische polyurethaanschuimresten van 
matrasproductie en EPP-korrels (geëxpandeerd polypropyleen). EPP korrels zijn stevig, stil, water- en 
chemicaliënbestendig en 100% recyclebaar.  

Met eigenschappen die vergelijkbaar zijn met droog zand, zorgt  
de vulling ervoor dat het lichaam in het zachte  
materiaal zinkt en precies in de  
gewenste positie blijft. 


