U-Shape
De U-shape Neck Support zorgt voor meer
stabiliteit tussen hoofd en nek.
Dit kussen is voor extra support rond
de nek als deze in een semi-uitgestrekte
positie ligt.

Referenties
Ik ben heel positief over de Crescent kussens. Tijdens alle soorten
behandelingen krijg ik vele complimenten van de patiënten over
het comfort dat de kussens hen bieden. Bovendien biedt het mij als
tandarts meer mogelijkheden de patiënt in de voor mij gewenste
positie te manoeuvreren. Ik heb inmiddels alle 8 behandelstoelen
met de Crescent kussens bekleed.

Osteo Pillow
Is speciaal ontwikkeld voor patiënten met
een fysieke beperking of die het moeilijk
vinden om met het hoofd helemaal naar
achteren te liggen. De Osteo kussen is 6
cm dikker dan de Headrest en vult het
gat wat ontstaat tussen de nek en de
behandelstoel volledig op.

Bart Klaassen, Tandarts Dental Care, Zwolle

Bij mijn werkzaamheden als tandarts-geriatrie in het verpleeghuis
heb ik keer op keer veel baat bij de kussens van Crescent. In allerlei
wisselende omstandigheden biedt het comfort en ondersteuning
aan de ouderen met en zonder beperkingen. Voor zowel de oudere
als mijzelf is het zeer comfortabel.

De perfecte werkhouding
gecombineerd met ultiem
patiëntencomfort!

Nelleke Bots - van ‘t Spijker, tandarts geriatrie

In mijn eigen praktijk in Bunnik maak ik gebruik van de Crescent
kussens. De kussens zorgen dat de patiënten ontspannen en
comfortabel in de behandelstoel liggen, wat mijn behandelhouding
weer ten goede komt. Sinds ik de Crescent kussens gebruik krijg ik
veel positieve reacties van mijn patiënten. Mijn ervaringen zijn betere
behandelresultaten en zeer tevreden patiënten.
Petra Statema, Mondhygiënist UMCU en Mondzorg te Bunnik

Uw patiënt comfortabel op uw stoel
Look & Feel
Bent u geïnteresseerd geraakt in de Crescent kussens? Wij komen graag langs voor een
Look & Feel.

Alle Crescent producten zijn verkrijgbaar
in de volgende kleuren:

PrevDent International B.V.
Jaagweg 12a
1452 PB Ilpendam
The Netherlands
T:
F:

+31 (0)20 - 661 77 44
+31 (0)20 - 661 77 45

E:
W:

info@prevdent.com
www.prevdent.com

www.crescentproducts.info

Hoe belangrijk
is Ergonomie?
Heel belangrijk! Op het gebied van de
ergonomie komt steeds meer besef van
arbeidsrisico’s die zich voordoen en krijgt
de preventie van beroepsafwijkingen
steeds meer aandacht.
Het beroep van o.a. tandarts, kaakchirurg,
implantoloog etc. kent in dit opzicht een
groot risico.
Het werken met een flexie en rotatie in
de nek en rug, zeer intensief gebruik van
de kleine handmusculatuur en herhaalde
precieze en veeleisende verrichtingen,
maakt dat u als behandelaar hier serieus
mee moet om gaan.
Zorg dat uw patiënt optimaal in uw
behandelstoel ligt. Alleen op deze manier
kunt u uw houding goed afstemmen
op de uit te voeren behandelingen en
voorkomt u klachten voor nu en in de
toekomst.

Waarom het
Crescent Bodyrest
System
Voordelen voor uw praktijk:
•

Een ergonomisch correcte
houding waardoor geen last
van nek of rug klachten.

•

Kussens zijn verpakt in medisch
goedgekeurd vinyl en eenvoudig
te reinigen en desinfecteren.

•

Kussens zijn voorzien van een
anti-sliplaag, waardoor
wegglijden wordt voorkomen.

•

Kussens zijn gevuld met viscoelastisch schuim.

•

Kussen zijn toepasbaar voor
iedere willekeurige behandelstoel.

•

Crescent Chair Pad

Crescent Backrest

Junior Lift

De Chair Pad bedekt de gehele
behandelstoel en zorgt voor optimaal
comfort voor Uw patiënt. De Chair
Pad is bij uitstek het kussen dat tijdens
langdurige behandelingen het comfort
geeft dat nodig is voor uw patiënt.
De Chair Pad is verkrijgbaar in twee
lengtematen.

Ondersteunt het lumbale gedeelte van
de patiënt en vult de natuurlijk gevormde
ruimte tussen de rug van de patiënt en de
behandelstoel, waardoor lage rugklachten
worden voorkomen.

In tegenstelling tot de Child Booster Seat,
die ontwikkeld is voor het kleine kind, is
de Junior Lift ideaal voor patiënten tot een
hoogte van 152 cm.

Crescent Headrest
Zorgt voor ontspanning in de schouders
en nek regio. Erg prettig voor uw patiënt
gedurende lange behandelingen.

Crescent Headrest

Crescent Knee
Support
Ondersteunt de knieën van de patiënt met
15 cm. Het brengt niet alleen de knieën
in een meer natuurlijke positie maar het
ontlast ook de druk op de onderrug! De
Knee Support is 40 cm breed.

Child Booster Seat
Crescent Chair Pad

Patiënten kunnen langer in de
gewenste behandelhouding
liggen.
Crescent Memory Backrest

Voordelen voor Uw patiënt:
•

Maximaal comfort.

•

Geen last van drukpunten, nek
of rug klachten.

•

Kussens reageren
op lichaamstemperatuur.

•

Headrest kantelt het hoofd
waardoor de kaak
op een natuurlijke manier opent.

De Junior Lift brengt de patiënt dichter
bij de hoofdsteun van de behandelstoel,
waardoor er een prettige en verantwoorde
werkhouding ontstaat voor de behandelaar.

Crescent Knee Support

Crescent Junior Lift

Crescent Childbooster

Crescent Child Booster Seat is de ultieme
hulp om kinderen een rustgevende houding
te geven in uw behandelstoel en u een
prettige en verantwoorde werkhouding!
De Child Booster Seat brengt kinderen
gemiddeld 15 cm hoger en zorgt voor een
uitstekende positie in de behandelstoel.
De speciaal gevormde zitting zorgt ervoor
dat het kind tijdens de behandeling niet
kan wegglijden.

