persbericht
Medior Comfort uit Nuth presenteert nieuwe uitvinding
voor gezond zitten thuis
Een zeer groot deel van de volwassenen in Nederland heeft wel eens last van rugklachten
en ervaart de meeste pijn tijdens het zitten. Gedurende bewegen, bijvoorbeeld in de vorm
van wandelen of fietsen, heeft men vaak veel minder last. In de thuissituatie zijn het
rustgevende van zitten en de voordelen die de rug normaal ondervindt bij licht bewegen veel
moeilijker te combineren. Met de nieuwe uitvinding toegepast in fauteuils van het merk
Fitform is dit wel mogelijk. Topkwaliteit in vormgeving en zitcomfort gekoppeld met
bewegingen, die rugpijn doen verminderen. Een doorbraak van ongekende klasse.
(dealer) uit (plaats) presenteert vanaf (datum of dag) de nieuwe collectie van fauteuilproducent Fitform.
Fitform-fauteuils; mooi en high-tech in één
De fauteuil-collectie van Fitform laat zien dat de toepassing van high-tech goed
gecombineerd kan worden met een aantrekkelijke vormgeving. Uitgebreide stofkeuze en
onderscheidende vormgeving geven de Fitform-fauteuils een eigentijdse uitstraling,
aangepast aan persoonlijke wensen en interieur. Naast de meest moderne technieken voor
kantel- en verstelmogelijkheden van de fauteuils, worden bovendien de nieuwste
uitvindingen in de Fitform-fauteuils toegepast
Uitvinding vermindert rugpijn
De nieuwste technologische toepassing in de Fitform-fauteuils heet RCPM. Deze uitvinding
is dé uitkomst voor mensen met rugpijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat
voornamelijk lage rugklachten, aanzienlijk kunnen worden verminderd en in sommige
gevallen zelfs worden voorkomen.
RCPM staat voor “Rotary Continuous Passive Motion”, wat vertaald in het Nederlands
betekent: roterende, voortdurende, passieve beweging. De zitting van een Fitform-fauteuil
met RCPM maakt drie tot vijf maal per minuut kleine draaibewegingen (0,8 cm naar rechts
en naar links), terwijl de rugleuning stil staat. De nagenoeg onvoelbare bewegingen zorgen
ervoor dat de rug automatisch continu in beweging gehouden wordt. De stofwisseling in de
tussenwervelschijven wordt hierdoor gestimuleerd, net als bij wandelen en fietsen het
geval is, waardoor de sterkte hiervan toeneemt. RCPM zorgt in combinatie met een goede
gesteunde zithouding, voor een duidelijke vermindering van rugpijn. Ook zwelling van de
onderbenen en voeten, veroorzaakt door langdurig zitten, neemt met RCPM af.

