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Mobility Products is verheugd om de Ki Axiom Seating te introduceren. 
Ki Mobility heeft een samenhangende productfamilie gecreëerd met een 
“Best in Class” -benadering, gebaseerd op de Science of Seating.

Elk kussen werd ontwikkeld met de kernelementen van gerichte verlijming 
en oppervlaktespanningsvermindering door het gebruik van voorgevormde 
contouren, hoogwaardige materialen en superieure hoezen.

Het is belangrijk dat alle kussens een goed ontworpen contour hebben. 
Daarom heeft Ki Mobility samen met Georgia Tech de antropometrie 
bestudeerd. Het resultaat ... Zitkussens die de best mogelijke contour  
hebben voor een breed scala aan maten en behoeften.

We kozen ervoor om hoogwaardige materialen te gebruiken in onze 
schuim- en Fluid componenten. U zult zien dat de schuimen een hoge 
IFD en dichtheid hebben en onze Fluid licht en niet temperatuurgevoelig 
is. Beide elementen leiden tot een duurzaam, comfortabel en functioneel 
product.

De hoes  heeft een slanke, minimalistische uitstraling met veel hoogwaardige 
onderdelen zoals waterbestendige ritssluitingen met een opbergzak en 
rekbare stoffen met een open structuur. Axiom-kussenovertrekken zijn 
niet alleen zeer functioneel, maar zijn aantrekkelijk genoeg om elke stoel 
te complimenteren, ongeacht de kleur.



Polyurethaanschuim wordt gemaakt door de vorming van een gas op 
hetzelfde moment dat de urethaanpolymerisatie plaatsvindt; resulterend in 

cellen met elastische wanden. Als gevolg hiervan werkt het schuim als een 
veer; het comprimeert onder belasting en veert terug wanneer de belasting 

wordt verwijderd. Er is een reactiekracht “terug duwen” in een gecomprimeerd 
gebied. Hoe groter de compressie, hoe groter de reactiekracht. In een vlak kussen 

van schuim is het gebied met de diepste indrukking het gebied met de grootste 
compressie en daarom heeft het de grootste reactiekracht. Jammer genoeg zal dit 

hoogstwaarschijnlijk optreden rond het weefsel dat de zitbeenknobbels ondersteunt; 
het gebied waar we proberen de druk te verminderen. Eén manier om deze reactiekracht 

te verminderen is om het kussen voor te vormen zodat het overeenkomt met de vorm van 
het zitvlak. 

Hoewel Pre-Contouring een zeer effectieve ontwerptechniek is, kan het moeilijk zijn 
om uit te voeren, omdat mensen variëren in grootte en vorm, evenals de kwaliteit en 

hoeveelheid weefsel rondom de botten waar we op zitten. Kussenbreedten hebben 
rechtstreeks betrekking op de totale breedte van het individu en zijn rolstoel. Een 

paraplegisch individu kan heel weinig weefsel buiten zijn trochanters hebben. 
Hun totale breedte kan dus nauw gerelateerd zijn aan hun bi-trochanterische 

breedte. Omgekeerd kan een andere persoon aanzienlijk overtollig weefsel 
lateraal aan hun trochanters hebben en daarom een   veel kleinere bi-

trochanterische breedte hebben in verhouding tot hun totale breedte. 
Aangezien het ondersteunen van de trochanters de stabiliteit verbetert 

door de basis van de steun te verbreden en de belasting vermindert 
op het weefsel rondom de zitbeenknobbels, moeten ontwerpers 
de antropometrie van het bekken goed begrijpen om eeneffectief     

kussen te ontwerpen.

Verbeterde drukverdeling en stabiliteit houden rechtstreeks verband 
met het vermogen van het lichaam om diep in het kussen te zakken. 
Minder in het kussen zakken betekent minder oppervlakte om de last 
over te verspreiden en een kleinere basis van ondersteuning voor stabiliteit. 
Schuim comprimeert onder belasting van het zitvlak. Oppervlaktespanning in 
het schuim en de hoezen kunnen die inzakking beperken. Dit is het resultaat 
van spanningvorming wanneer het schuim en de afdekmaterialen proberen uit 
te rekken wanneer het zitvlak in het kussen wil zakken. Deze spanning kan ook 
de vorm veranderen van de weefsels die de benige structuren bedekken waardoor 
krachten worden geconcentreerd op het punt van grootste indrukking, meestal het 
gebied rond de zitbeenknobbels.

Hoogwaardig polyurethaanschuim kan worden gebruikt om 
een   zeer effectief kussen te maken. De efficiëntie komt niet 
alleen door de kwaliteit van de gebruikte materialen, maar ook 
van de specifieke vormen, lagen en hoezen. Alle aspecten van 
het ontwerp zijn van cruciaal belang voor de prestaties van 
het kussen. Laten we enkele specifieke ontwerpconcepten 
behandelen die in de Axiom-lijn worden gebruikt



Max gebruikersgewicht 
158 kg

Hoogte 
Beenuitsparing
 5.7 cm

Breedte
14 - 22” 
35.5 - 61 cm

Unieke zeshoekige schuimvormen die 
de oppervlaktespanning verminderen 
en de omhulling rondom de ischia en 
stuitbeen vergroten.

De waterbestendige ritssluiting zorgt ervoor 
dat de hoes eenvoudig verwijderd kan 
worden. 

Eenvoudig bereikbare 
voorste handgreep 
met lussen voor 
het ophangen van 
bijvoorbeeld sleutels.

De hoes is 4 kanten op rekbaar en heeft 
een waterbestendige geplooide toplaag. 

Door slechts één hoes te gebruiken, wordt 
de oppervlaktespanning verminderd, wat zorgt 

voor een betere indrukking in de zeshoekige 
schuimvormen.

Een premium kussen voor algemeen 
gebruik dat allesbehalve eenvoudig 
is. Met zijn voorgevormde contour, 
gebruik van hoogwaardig schuim en 
rekbare hoes heeft de Axiom G een lage 
oppervlaktespanning. Dit zorgt voor een 
comfortabel zitkussen van hoge kwaliteit. 

Een kussen voor de bescherming van 
de huid dat alle geweldige functies 
van de Axiom G heeft, met speciale 
aandacht voor het gebied dat de druk 
rond de weefsels verdeelt die de benige 
zitbeenknobbels omhullen. Diepere 
zeshoekige vormen in het schuim 
zorgen voor een betere immersie in 
het kussen en een betere  omhulling 
van de benige uitsteeksels, waardoor 
Axiom S een geweldig instapniveau 
huidbeschermingskussen is.

Biedt dezelfde opties  als de Axiom G, 
maar heeft betere mediale en laterale 
stabiliteit. Met superieure  positionerings 
kenmerken en vermindering van de 
oppervlaktespanning door de contour 
is de Axiom P  nog steeds comfortabel 
terwijl dit kussen het bekken 
positioneerd en stabiliteit biedt.

Gewicht
G | 1 kg 
P | 1 kg
S | 1 kg

Hoogte
Totaal
G 7.6 cm 
P 8.9 cm
S 7.6 cm

Diepte
14 - 20” 
35.5 - 51 cm
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Super 4-way stretch Lycra zorgt voor 
verminderde oppervlaktespanning.

De buitenhoes is voorzien van een 
speciale ademende laag, deze zorgt voor 
een microklimatische luchtstroom. 

De geplooide 4-way stretch binnenhoes 
met zelfsluitende ritssluiting is 
waterbestendig en eenvoudig schoon te 
maken.

De visco-elastische schuimpad met 
unieke hexagonale vormen vergroot de 
omhulling en verminderend de druk rond 
de zitbeenderen en het stuitbeen.

De polyurethaanschuimbasis met 
dubbele dichtheid biedt stevige 
ondersteuning in de onderste laag 
en heeft een duurzame comfortlaag 
bovenop.

Axiom SP Visco is ontworpen om meer immersie te bieden, waardoor de trochanters een effectief 
gesteund kunnen worden. Dit verbetert de stabiliteit door de basis van ondersteuning te 
verbreden en vermindert de belasting die het weefsel dat de zitbeenknobbels ondersteunt, 
moet dragen. Een insert van een speciaal ontworpen Visco-elastisch schuim vervormt 
om de zitbeenknobbels in te omhullen en maximaal te ondersteunen. Deze insert 
ook twee kleine gebieden waar schuim is verwijderd onder de zitbeenknobbels om 
omhulling en dus inzakking in het zitkussen te vergemakkelijken.

Visco-elastisch materiaal is zowel viskeus (verandert langzaam van vorm) 
als elastisch (het keert terug naar zijn oorspronkelijke vorm). Het vervormt 
en keert zeer langzaam terug in vorm. Er is een aanzienlijke vertraging 
tussen wanneer u een visco-elastisch schuim vervormt en wanneer het 
terugkeert naar zijn oorspronkelijkevorm. Omdat energie effectief wordt 
geabsorbeerd gedurende het zitten is er een minimale  reactiekracht, 
dit resulteerd in minder 
druk op het zitvlak.
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Max gebruikersgewicht
158 kg

Hoogte 
Beenuitsparing
8.25 cm

Breedte
14 - 22” 
35.5 - 61 cm

Diepte
14 - 20” 
35.5 - 51 cm

1.59 kg
Gewicht

11.4cm

Hoogte
Totaal



Net als de Axiom SP Visco, is de Axiom SP Fluid ontworpen om een   verhoogde immersie 
te bieden, waardoor de trochanters een effectieve belasting kunnen dragen, de basis van 
ondersteuning kunnen verbreden en de belasting verminderen die de zitbeenknobbels 
moeten dragen. De Axiom SP Fluid maakt gebruik van een Hydrolite-vloeistofpad in plaats 
van Visco-elastisch schuim. De pad rust direct onder de super rekbare buitenlaag, 
waardoor deze zich kan aanpassen aan de weefsels die de zitbeenknobbels omhullen.

Vloeistof werkt heel anders dan schuim. Terwijl het schuim moet comprimeren en 
elastische eigenschappen heeft, verdringt vloeistof. Het verplaatst zich eigenlijk 
weg van een vorm en probeert een evenwicht te creëren waarbij alle gebieden 
die in contact staan   met de vorm, gelijk worden belast. Hydrolite is een niet-
Newtonse vloeistof die zich gedraagt   als een vaste stof onder invloed van 
de zwaartekracht, maar stroomt als een viskeuze vloeistof onder belasting, 
wat kan helpen afschuifkrachten te minimaliseren. Hydrolite is ongelooflijk 
licht, het elimineert de 
“gewichtsstraf” van 
andere vloeibare 
kussens.
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Super 4-way stretch Lycra zorgt voor 
verminderde oppervlaktespanning.

De buitenhoes is voorzien van een 
speciale ademende laag, deze zorgt voor 
een microklimatische luchtstroom over de 
Hydrolite Fluid pad.

De Hydrolite Fluid pad is ontworpen om 
bovenop de waterdichte binnenhoes te 
liggen; zo wordt de oppervlaktespanning 
gereduceerd en kan de zitbeenknoppel 
direct steunen in de Fluid pad. 

De polyurethaanschuimbasis met 
dubbele dichtheid biedt stevige 
ondersteuning in de onderste laag 
en heeft een duurzame comfortlaag 
bovenop.
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Max gebruikersgewicht
158 kg1.63 kg

Hoogte 
Beenuitsparing
 8.25 cm 11.4cm

Breedte
14 - 22” 
35.5 - 61 cm

GewichtHoogte
Totaal

Diepte
14 - 20” 
35.5 - 51 cm
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