
StimuLITE® Slimline™ sittdyna är avsedd för personer 
med känsel eller i låg risk att få trycksår. StimuLITE 
Slimline erbjuder optimal komfort och lite 
skötsel. Ett unikt ventilationssystem samt låg 
vikt gör den idealisk för rullstolsaktiviteter.

Dynan är tillverkad i bikakestruktur, honey- 
comb, en cellkonstruktion som är mjuk, flexibel och 
som andas samt formar sig efter kroppen anisotropisk. 
StimuLITE Slimline består av öppna celler i två lager 
som är förbundna med varandra.

Dess unika cellstruktur fördelar vikten jämnt och 
är stödupptagande vilket utjämnar punkttryck och 
förebygger vävnadsskador.

För att minska skjuvning och friktion, rör sig 
cellväggarna vid kroppens rörelser. Cellväg- garna är 
perforerade för att luft skall cirkulera och fukt avledas, 
vilket motverkar hudskörhet samt håller huden torr 
och sval.

Lårstöd, bendelare och en sittgrop formad efter 
kroppen för att ge optimal komfort och stöd.

StimuLITE®

S  L  I  M  L  I  N  E™     S  I  T  T  D  Y  N  A

K O M F O R T A B E L  S T A B I L  O C H  M A S K I N T V Ä T T B A R

StimuLITE Slimline är tvättbar i maskin och 
kan torkas i torktumlare. Dynan är gjord av 

100% TPU en medicinskt godkänd 
produkt. StimuLITE Slimline sittdyna är 
bakteriefrånstötande och luktfri.

För användare som är inkontinenta finns ett 
inkontinensskydd, som placeras inne i överdra- 
get, under dynan, vilket gör att vätskan rinner 
igenom dynan och håller huden torr.

StimuLITE Slimline erbjuder optimal 
tryckavlastning, mikroklimat och minskar 
risken för skjuvning. Dynan är också för  övrigt  
skötselfri vilket gör Slimline sittdyna till den 
moderna lösningen för att förebygga trycksår. 

Vid utrangering, återvinn plasten, genom 
plaståtervinning.  StimuLITE  rullstolsdyna  
har 2 års garanti.

Lårstöd och bendelare för 
benpositionering

Bekväm, lättskött dyna för 
inkontinenta

Kan tvättas i maskin 
och torktumlas

Perforerad bikakestruktur  
(honeycomb) för luftcirkulation 
samt fuktavledning

S t i m u l i t e :   S l i m l i n e   S i t t d y n a
®

Sittgrop för optimal  
komfort och stöd



Total Pressure Management ™

Förebygger Hudskörhet
Fuktighet mjukar upp huden och gör 
den skör. Fuktighet uppstår av svett 
och kroppsvätska. 
Genom ett unikt 
ventilationssystem 
som StimuLITE 
Slimline™ sittdyna 
erbjuder med dess perforerade celler 
i bikakestruktur, honeycomb, och 
med ett luftgenomsläppligt överdrag 
kan luft cirkulera och fuktighet 
avdunsta. Detta gör att användaren 
kan hålla sig torr och sval. Dynan 
och överdraget kan maskintvättas 
och torktumlas vilket underlättar god 
hudhygien.

StimuLITE Slimline sittdyna erbjuder 
bra komfort för användare med låg 
risk för att få trycksår. Den har låg vikt 
tack vare sina många hål som också 
ger det unika ventilationssystemet. 
Den avlastar också tryck tack vare 
cellkonstruktionens förmåga att 
fördela och distribuera vikt och att 
cellerna formar sig efter kroppen.
Tvättbar i maskin, samt går att tork- 
tumla. Denna lättskötta dynan håller 
sig ren och i god kondition under 
lång tid. En rundad botten går att få 
för rullstolar med hängmattesits, mer 
än 2,5 cm.
- Exceptionellt bra sittkomfort
- Låg vikt, ca 1 kg, tjocklek 6 cm
- Unikt ventilationssystem
- Tvättbar i maskin, torktumlas
- Erbjuder optimal tryckutjämning
- Finns med rundad botten för 
    hängmattesits
- Max brukarvikt 130 kg

Ett stabilt svankstöd kombinerad 
med bra passform, användbart i t.ex. 
rullstol, kontorstol, eller i bil. köpes 
separat. Art nr: LSUPP

Andas och
avdunstar
fukt.

Reducerar skjuvkraft
StimuLITE Slimline sittdynans två 
skikt minimerar skjuvning utan 
att göra avkall på stabiliteten. För 
att reducera sjukvraften rör sig 
cellväggarna vid kroppsrörelse. Det 
följsamma toppskiktet rör sig lateralt 
med användaren för att reducera 
sjuvkraften mot huden, medan det 
undre skiktet förblir stadigt. Dynans 
stretchbara överdrag verkar också i 
lateral riktning och minskar därmed 
skjuvkraften mot huden. 

StimuLITE Inkontinensinlägg
Storlek (sittbredd x sittdjup) 

Art. Nr. Storlek
IN 1010 26 x 26 cm
IN 1212 31 x 31 cm
IN 1414 36 x 36 cm
IN 1616 41 x 41 cm
IN 1618 41 x 46 cm
IN 1816 46 x 41 cm
IN 1818 46 x 46 cm
IN 2020 51 x 51 cm

Passar alla dynor, placeras under 
dynan i överdraget, vita sidan upp!

GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB
Bultgatan 17

442 40 KUNGÄLV
Tel: 031-52 18 95
Fax: 031-52 18 92

goran@rehabshop.com
www.rehabshop.se

Komplett ventilationssystem

Tryckavlastning
StimuLITEs Slimline sittdynans cellkon-
struktion formar sig efter kroppen och 
fördelar trycket över en stor yta, vilket ger 
optimal tryckavlastning.
StimuLITE Slimline har en låg höjd på 
cellerna vilket betyder att personer utan 
känsel eller i hög risk att få trycksår 
skall överväga att använda StimuLITE 
Contoured aller StimuLITE Classic 
sittdyna.

StimuLITE Slimline Sittdynor
Storlek (sittbredd x sittdjup) x 6cm

Rundad botten +S (SM1414S)
Art. Nr. Storlek Art. Nr. Storlek
SM1414 36x36cm SM1716 43x41cm
SM1416 36x41cm SM1717 43x43cm
SM1418 36x46cm SM1718 43x46cm
SM1420 36x51cm SM1720 43x51cm
SM1516 38x41cm SM1816 46x41cm
SM1517 38x43cm SM1817 46x43cm
SM1518 38x46cm SM1818 46x46cm
SM1520 38x51cm SM1820 46x51cm
SM1616 41x41cm SM2016 51x41cm
SM1617 41x43cm SM2018 51x46cm
SM1618 41x46cm SM2020 51x51cm
SM1620 41x51cm

Andra storlekar kan fås på beställning. En 
rundad botten rekommenderas för rullstolar 

med hängmattesits mer än 2,5 cm.
Max storlekar: 

SM2020, SM2020S (51x51cm) 
Överdrag: 

Cordura: COVSM + storlek
Ullfrotté: WCOVSM + storlek

Glidöverdrag: COVOUTSM + storlek

Samtliga StimuLITE
sittdynor är brandtestade

och godkända enligt ISO 7176-16 
SS-EN 597:2015, SS-EN 1021:2006 

samt CE-märkta.

Fördelar tryck efter kroppsform Diffus lateral skjuvkraft

StimuLITE Slimline Sittdyna

D I S T R I B U T I O N
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Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights 
reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent 

#5,444,881 and other patents pending worldwide. 
Total Pressure Management is a trademark and 

Stimulite and Supracor are registered trademarks 
of Supracor Systems, Inc.

Tillbehör: StimuLITE Svankstöd
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