Toppen 77

medemagruppen

Hjälmen som skyddar dig!
Om skyddsegenkaperna
Barn:

Vid låga fallhöjder, som det handlar om när ett barn ramlar, ger
hjälmen ett gott skydd mot hjärnskakning vid fall mot plant golv.
Dock ger den inte, som cykelhjälmar, skydd vid fall mot spetsiga
och kanter och föremål, som t.ex fall mot en tröskel.

Vuxen:

När det handlar om en vuxen person som bär hjälmen måste
man vara medveten om betydelsen av såväl huvudets vikt som
fallhöjden, då det här är fråga om fallhöjder, som är mycket
större än en meter. Dessutom är huvudets vikt större än ett
barns.
Den påverkan som huvudet utsätts för vid ett fall är
BETYDLIGT STÖRRE!

Sammanfattningsvis:
Den som ordinerar ett huvudskydd har att ta ställning till risken för
hjärnskakning och andra allvarliga skador som kan uppstå när patienten
är vuxen.
Toppen 77 kan vara lämplig när patienten måste bära hjälmen dygnet runt,
även i sängen, därför att när den går upp stöter i dörrposter och liknande.
Om patienten kan ramla ” när och var som helst” med risk för hjärnskakning
så är det bara en cykelhjälm eller motsvarande som ger tillräckligt skydd.
Lämplig storlek är huvudomfång ökat med 1 cm.

Alternativt självutlösande spänne
Finns även ett självutlösande hakspänne
för ökad säkerhet.
Detta spänne är ej standard, måste
anges vid nybeställning.
Lägg till -S efter art.nr.
T.ex 65042-S
Säljs ej separat.

OBS!

Var medveten om att hakremmen kan fastna i utstickande föremål,
standardspännet är ej självutlösande!
Teknisk data Toppen 77
Utvändigt material

Tyg (bävernylon)

Invändigt material

Tyg (bomullsjersey)

Fyllnadsmaterial

Polyetenskum 12 mm, Densitet: 30kg/m3

Hakrem
Färg utvändigt

Bävernylon med plastspänne OBS! Standardspänne
ej självutlösande!
Svart

Färg invändigt

Grå

Storlekar

42-65 cm

Vikt

80-140 gram

Tvätt

40° vattentvätt

CE-märkt

ja

Art.nr, standard, storlek

T.ex. stl 42: 65042, stl 43: 65043, stl 65: 65065

Art.nr, självutlösande spänne

T.ex. stl 42: 65042-S, stl 43: 65043-S, stl 65: 65065-S
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