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Stimulite 3-zons madrass: Användes i både sjuk- och hemvård, till 
smärtlindring och trycksårsbehandling upp till sårgrad 3. 
Stimulite 3-zon madrass är en statisk madrass med trycksårsförebyggande och tryckavlastande 
egenskaper. Madrassen består av en över- och en underdel och är lämplig för vård av brukare med 
trycksår upp till sårgrad 3 eller med behov av smärtlindring. Madrassen är avsedd för bruk på sjukhus 
eller i hemmiljö. madrassens överdel kan också användas som bäddmadrass ovan på en vanlig madrass. 
Med sin låga höjd på 12 cm är Stimulite madrassen särskilt lämplig för brukare som vill flytta mellan 
säng och rullstol utan höjdskillnader. Stimulite madrassen är ljudlös, skötselfri, och har lågt vikt.

Madrasskärnan är konstruerad av sexkantceller i bikakestruktur (Honeycomb) och består till 100% av 
medicinsk godkänd termoplastisk polyuretan (TPU). Alla delar i madrassen tål kontakt med fukt eller 
kroppsvätskor, inklusive urin. Stimulite madrasser, liksom alla andra Stimulite produkter, erbjuder 
”Total Pressure Management”: Tryckavlastning, minskad skjuvning samt ventilation. Brukarvikt för 
vuxenmadrasser är 25-180 kg, och för barnmadrasser mellan 0-50 kg. Stimulite madrasser erbjuds i tre 
bredder: 82,5 cm, 85 cm, och 90 cm. Längden är 200 cm. Vid behov levereras Stimulite madrasser med 
ett ångpermeabelt men vattentätt hygienöverdrag. Vill man till fullo utnyttja madrassens ventilerande 
effekt användes ett vanligt lakan.

Stimulite madrasser finns i tre utformningar:
Som övermadrass / bäddmadrass:  
m Vid behov av maximalt tryck-
avlastning och ventilation. 
m En lättanvänd madrass som 
passar på de flesta sänger / ma-
drasser / sängramar. 
m Lätt att flytta med till för 
exempel sommarboende 
m Följsam vid användandet av 
en reglerbar fot- och huvudända 
då de inte bildas några veck i 
vinklarna 
m 3-zon koncept med mjukare 
huvud- och fotdel

Som barnmadrass: 
m Vid behov av tryckavlastning 
och ventilation för barn upp till 
50 kg.  
m Används som hel- eller över-
madrass

Som helmadrass: 
m Vid behov av maximalt tryck-
avlastning och ventilation.  
m Låg madrass (endast 
12 cm) som ändå ger 
trycksårsbehandling upp till 
grad 3. Har man behov av det 
kan man dela på produkten 
och använda överdelen som en 
toppmadrass vid ex resa.
m Madrassbasen levereras i två 
fasthetsgrader:
- mjuk: för ökat komfort 
- fast: för ökat stöd under för 
  flyttning och lägesändringar



Ventilation och Dränering:  Madrasskärnan är konstruerad av sexkantceller i bikakestruktur och 
består av 7% material och 93% luftvolum. Madrassen har ett ventilations-
system eftersom cellerna är öppna på övre sidan samt att sidoväggarna och 
cellbotten är perforerad. När bru-
karen rör sig, kan luft cirkulera 
genom cellerna och fukt avdun-
sta. Detta förebygger den hud-
skörhet som kan uppstå till följd 

av kontinuerlig exponering för värme, kroppsvätskor 
eller fukt och reducerar även risken för svampinfek-
tioner.  
Fuktig hud är skörare och detta kan leda till sår. En 
torr och sval hud däremot är en stark hud. Stimu-
lite madrassens sexkantceller kollapsar inte under 
belastning och madrassen bibehåller sin ventila-
tionsfunktion även vid långvarig belastning. I en 
klinisk studie genomförd av laboratoriet Swerea 
IVF i Mölndal, blev kroppstemperaturen på kontak-
tytan mellan brukaren och madrassen 1°C svalare 
när brukaren låg i 3 timmar på en Stimulite ma-
drass jämfört med en skummadrass som är vanligt 
förekommande inom sjukvården och används som 
en trycksårsförebyggande madrass. Fuktigheten 
på hudens yta efter 3 timmars liggande var 10% 
mindre på Stimulite madrassen jämfört med refer-
ensmadrassen och låg dessutom lägre än rummets 
luftfuktighet. 

Madrassen är konstruerad av termoplastisk polyuretan, ett material som inte absorberar väts-
ka. Materialet är naturligt antibakteriellt och tar inte åt sig lukt efter tvätt. Detta betyder att 
madrassen tål kontakt med urin och andra kroppsvätskor. Madrassen levereras som standard 
med ett ångpermeabelt, men vattentätt hygienöverdrag. Alternativt kan ett vanligt lakan eller 
Stimulites bomulls komfortöverdrag användas 
i samband med en inkontinens- och fuktup-
psammlare som läggs under madrassen. Urin är 
frätande på huden vilket ökar risken för att hud-
sprickor uppstår. Stimulie madrassen dränerar 
urin om man använder den på ovan sätt.

Rengöring: Alla delar av Stimulite madrassen kan lätt rengöras. Madrasskärnans båda delar 
kan antingen duschas och tvättas med tvål, eller tvättas i 85 °C  i 10 minuter, alt. 60 °C i 30 
minuter i en stor tvättmaskin med kulör- eller fintvättmedel 
som inte innehåller blekningsmedel. Använd inget mjukme-
del. Madrasskärnans båda delar kan torkas i torkskåp eller 
torktumlare på låg värme. Hygienöverdraget och inkontin-
ens- och fuktuppsamlaren kan maskintvättas i 95 °C och 
torktumlas, alt läggas i autoklav. Stimulite komfortöverdrag 
kan tvättas i 60 °C samt torktumlas. Madrasskärnans båda 
delar kan också desinfisceras med klorfritt medel, exempel-
vis Virkon. Hygienöverdraget kan torkas av med sprit.

Temparatur: Stimulite madrassen bibehåller sin fulla tryckavlastande och ventilerande funktion 
oavsett rumstemperatur och även oavsett om den är blöt eller torr. 

30 minuter,
fin- eller kulör
tvättmedel

torkas i låg 
värme, också
torrskåp

ej lämpad för
kemtvätt

tål ej kontakt 
med klor
tål ej sprit

använd ej strukjärn

Stimulite Övermadrassen, Madrassbasen, Barnmadrassen, Komfortöverdrag:

fin- eller kulör
tvättmedel,
alt. autoklav

torkas i hög 
värme, också
torrskåp

ej lämpad för
kemtvätt

använd ej strukjärn

Stimulite Hygienöverdrag och inkontinens/fuktuppsamlare:
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Tryckavlastning och Smärtlindring: Stimulite madrassen 
är tryckavlastande och kan användas för brukare med ligg 
eller sittsår upp till sårgrad 3 utan att förhindra läkning-
sprocessen. Sexkantcellerna, som består av omväxlande 
tjocka och tunna, sammanbundna celler, anpassar sig 
individuellt när de komprimeras. Cellerna formar sig efter 
kroppens struktur och ger relativt lika mycket motstånd 
oavsett om cellen komprimeras eller inte. När sexkant-
cellerna formar sig efter kroppen ställer sig cellväggar-
na vinkelräta mot den. Detta stödjer brukaren när den 
ligger och möjliggör det även för brukare med nedsatt 
rörelseförmågan att lätt vända eller förflytta sig till rul-
lstol.

Madrassens mjuka sexkant-
celler är anisotropiska, dvs. 
de rör sig i alla riktningar. 
Därmed följer cellerna bru-
karens alla rörelser utan att 
ge friktion mot brukarens hud. Detta minskar skjuvkraften och 
minskar irritation på känslig och ömtålig hud.

Tack vare sin cellstruktur består madrasskärnan av bara 7% material och resten är luftvolym. 
Därmed får bara en liten andel av kroppen direkt kontakt 
med madrassmaterialet, medan resten av kroppen lig-
ger utan mottryck. Cellväggskanten masserar vid rörelser 
brukarens hud, vilket stimulerar blodcirkulationen. Detta 
ger brukaren mindre domningar och tryckrelaterad smär-
ta som kan uppstå när man sitter eller ligger för långa 
stunder utan att lägesändra. I kombination med cellernas 
följsamhet gör detta madrassen väldigt komfortabel för 
smärtkänsliga brukare, till exempel vid palliativ vård. 

relativt 
likt 

trykk

delvis komprimert svært komprimert

Jämförande redovisning av tryckmätning: Stimulite fördelar och utjämnar vikt över en bredare 
yta än konventionella madrassmaterial. Med hjälp av FSA System för redovisning av tryckmät-
ning, aktiveras 323 sensorer på en Stimulite madrass jämfört med 305 sensorer på en kon-
ventionell madrass. Testresultaten visar också väsentligt lägre tryck på Stimulite-madrassen.

Stimulite madrasser 
rekommenderas till 
användning för patienter 
med trycksår upp till 
sårgrad 3 enligt defini-
tion av NPUAP-EPUAP.



Allergi: Madrassens kärna och överdrag innehåller inga tillsatser, till exempel ftalater, latex, 
fiber, eller andra allergener, vilket gör madrassen lämplig till användning även för allergiska 
brukare eller dem som har nedsatt immunförsvar. Madrassen levereras med en hudvänligt, ång-
permeabelt, Oeko-Tex certifierat hygienöverdrag av polyester och polyuretan. Hygienöverdraget 
är vävt tillräcklig tätt för att också fungera som kvalsterskydd. För hudkänsliga brukare kan 
komfortöverdraget i 100% Oeko-Tex certifierat bomull beställas som tillbehör.

Brukaranpassning: Stimulite madrasser har ingen pump. Madrassens överdel anpassar sig till 
brukarens kropp. Madrassens överdel består av sexkantceller som individuellt formar sig efter 
kroppen och är uppdelad i tre sektioner med olika 
fasthetsgrad för att möta alla kroppsdelars olika 
former och tyngd: Mittdelen har högst fasthet för 
att ge tryckavlastning till kroppens bål och bäcken 
samtidig som den stöder och stabiliserar brukaren 
under ställningsändringar. Huvudändan är mjukare 
för att ge tryckavlastning och stöd för den mer 
punktuella belastningen som utgår från skuldror 
och armbågar. Fotändan är mjukast för att ge opti-
mal tryckavlastning på hälar och maleoler även vid 
långtidsliggande. 

Madrassens underdel har två utformningar med olika fasthetsgrader: Den fasta varianten består 
av större, mycket bärkraftiga sexkantceller, den mjuka av individuell flexibla kuber i Waterlilly 
miljöskum som anpassar sig efter kroppen för maximal tryckavlastning. Den mjukare varianten 

rekommenderas för brukare 
med ökat komfortbehov, till 
exempel vid palliativ vård 
eller smärta. Den fastare 
varianten rekommenderas 
för brukare med nedsatt 
förmågan att vända och 
förflytta sig, eftersom den 
ger ökad stabilitet under 
ställningsändringen. 

Barnmadrassen kan användas både som övermadrass eller helmadrass beroende på barnets 
behov av komfort och stabilitet. En studie av Sovlaboratoriet för barn på Universitetssjukhuset 
i Dresden (Institute for Occupational Medicine of the Medical De-
partment of the Technical University of Dresden) pekade ut farliga 
CO2- och värmekoncentrationer i flera testade miljövänliga baby-
madrasser, vilket är två ledande orsaker till plötslig spädbarnsdöd. 
Studien testade hur mycket av CO2 som utandas i madrassen 
uppmättes under madrassen. Miljömadrasser som innehåller latex 
och kokosnötfiber i madrasskärnan hade sämst resultat med bara 
20% av CO2 genomsläppt, en ordinär kommersiell skumgummi-
madrass tillät 46% CO2 genomsläpp. Stimulite barnmadrass pres-
terade bäst i test med en CO2 genomsläpp av 92%. Testrapporten 

rekommenderade ”Babymadrasser av por-, 
skum- eller bikakestruktur som endast kan 
pressas ihop i begränsad omfattning är att 
föredra. Sängbotten skall också tillåta luftcirkulation. Detta är också att 
rekommendera ur allergisynpunkt för att förhindra förekomsten av damm 
och kvalster.”
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Enkel och säker användning: Stimulite madrassen är mycket enkel och säker i sin användning. 
Eftersom madrassen inte har några elektriska delar, kan madrassen inte förlora sin 
tryckavlastande funktion under ett strömavbrott eller en elektriskt eller mekaniskt havari.
Tack vare sin konstruktion är madrassen punkteringsfri och kräver väldigt lite reparations- 
eller servicearbete från vårdgivaren eller förskrivaren. Madrassen utsöndrar inga lösa partiklar 
vid slitage eller åldrande. Madrassen är därför mycket lämplig i situationer utan konstant 
tillsyn, som till exempel i hemvårdsmiljöer och vid brukare med nedsatt kognitiv funktion som 
ändå vill kunna sköta sina hjälpmedel själv, samt för användning i psykvården. Madrassen är 
mycket lämplig för ljudkänsliga brukare som inte blir störda av pumpljud. Madrasskärnan och 
överdraget är flamsäkert och brandtestat enlig EN-597, samt CE-märkta. 

Med sin låga vikt går övermadrassen lätt att ta med vid förflyttning. Ska brukaren flyttas för 
en kortare period, kan madrassen delas och bara överdelen användas som övermadrass på en 
vanlig säng. Madrasskärnan går att rulla ihop och bära med i en medföljande bärkasse. Hela 
madrassen väger 12 kg med fast botten, 17kg med mjuk botten, övermadrassen väger 7 kg. 
Madrassöverdelen levereras med evakueringsband.

Miljö: Stimulite madrasser tillverkas av 100% termoplastisk polyuretan av medicinsk godkänd 
kvalité (samma material används till exempel för hjärtklaffar som opereras in i kroppen). Mate-
rialet innehåller inga giftiga eller allergiframkallande tillsatser. Eftersom 
madrassen kan tvättas och desinficeras kan den lätt rekonditioneras för 
återanvändning med flera brukare vilket ökar livslängden för produkten. 
Madrasskärnan består av två delar. Är till exempel övermadrassen för-
brukad och behöver kasseras, men undermadrassen är fortfarande i gott 
skick, kan den förbrukade övermadrassen återvinnas i plaståtervinning 
och ersättas med en ny övermadrass. Detta minskar materielmängden 
som behöver slängas och är bra för miljön.  Hygienöverdrag och inkontin-
ens/fuktuppsamlare till Stimulite madrasser är tillverkad av Oeko-Tex cer-
tifierad polyester och polyuretan (överdrag) samt bomull (fuktuppsamlare). 
Överdragen och fuktuppsamlare kan tvättas i 95 °C. Efter förbrukning kan 
dessa sorteras som brännbart. Komfortöverdragen till Stimulite madrasser 
är tillverkad av Oeko-Tex certifierad bomull. Överdragen kan tvättas i 60 
°C. Efter förbrukning kan den sorteras som brännbart.

Göran Sjödéns Rehabshop Norge AS och dess moderbolag Göran Sjöden 
Rehabshop AB är ansluten till Grøne Punkt/ Förpaknings och tidnings 
insammlingens återvinningsprogram för att få kasserade madrasser och 
förpakningsmaterial återvunnit lagenligt. Göran Sjödens Rehabshop AB är 
miljöcertifierad enligt Svenskt Miljöbas.

Garanti / Livslängd: Stimulite madrasser kommer med 2 års garanti. Detta gäller material- och 
produktionsfel, men inte vanlig slitage eller skador till följd av misskötsel eller åsidosättande 
av bruksanvisningen och i synnerhet tvättinstruktionen. Madrasskärnan har en genomsnittlig 
livslängd av ca 5 år. Hygien- och komfortöverdrag till Stimulite madrassen tål ca 100 tvättar.
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Tillbehör till Stimulite Madrasser
Stimulite Tryckavlastande Mattor SBS: Stimulite Tryckavlastande Mattor är flexibel och mångsidig och 
kan användas överallt där ökad tryckavlastning och luftventilation behövs. Några exempel  är positioner-
ingsanvändningar eller vid långvarig liggande, i formgjutna sitsar, vid badrumsanpassningar, eller för 
luftgenomsläppliga ryggstöd. Materialet är slitstark och kan skäras med kniv i vilken storlek som helst 
och följer alla former. Vid fixering kan kardborre- eller knutfäste limmas eller sys fast med en indus-
triell symaskin. För kroppsnära positioneringsytor kan man använda Stimulite Honeycomb matta med 
tygöverdrag på ena sidan.Till skillnad från många andra material, påverkas detta avancerade material 
inte av kroppsvätskor och är luktresistent efter tvätt. Materialet kan maskintvättas i 85 °C i 10 minuter, 
alt 60° i 30 minuter och torktumlas. Kan också desinficeras med Virkon. Är man extremt känslig mot 
tryck, finns Stimulite Honeycomb mattan nu också i extra mjukt utförande.

Stimulite Häl- och Maleolskydd: Ett av det mest utsatta områden för trycksår är runt häl och foten. Stimu-
lite Heelboot är lätt och bekväm att bära. Produkten är avsedd för personer med ökad risk för att utveckla 
trycksår runt hälen och fotleden samt vid ökad smärtproblematik i detta områ-
det. Det unika häl och fotavlastningsmaterialet med Stimulite bikakestruktur 
är bara 3 cm tjock och tryckavlastar på ett mycket effektivt sätt regionen runt 
malleolerna samt tålederna, hälbenet och kring hallux valgus området. Stim-
ulite Heelboot minskar skjuvning då cellerna rör sig när foten rör sig, samt att 
passformen är följsam längs foten. Detta är viktigt när man rör sig i sängen, men 
också när man har okontrollerade rörelser samt vid sittande i rullstol. Heelboo-

ten kan användas 
dygnet runt och 
det går bra att 
ta några steg vid 
behov tack vare 
sin anti-halk sula. Den är lätt att hålla ren. 
Maskintvättas i 85 °C  i 10 minuter, alt 60 
°C i 30 minuter. Torktumlas i låg värme. 
Produkten kommer färdig att användas. Det 
finns inga lösa delar eller inställningar.

Stimulite Huvudkudde: Kuddens ventilationssystem låter brukaren andas 
genom materialet. Kondens som uppstår leds bort så att huvudet förblir 
torr och svalt även efter långtids liggande. Naturlig antibakteriell och kvals-
terfri. Rekommenderas speciellt för personer som ligger mycket och risker-
ar sår på öron etc. Överdrag: i ekologisk bomull medföljer (man kan också 
använda vanligt kuddvar). Kudden är slät och något fastare i kanten på den 
ena sidan och andra sidan har fastare kant för att stödja nacken.

Stimulite Komfortöverdrag: Tillverkad av mjuk, Ökotex certifierat bomull, 
Stimulites komfortöverdrag känns väldigt mjuk mot huden. Överdraget finns att köpa som tillbehör till 
alla madrass varianter. Den är mycket luftgenomsläpplig och ger brukaren därmed full nytta av Stim-
ulite madrassens ventilationsförmågan. Rekommenderas för brukare med ökat behov för komfort och 
smärtlindring, till exempel i palliativ vård.

Inkontinens/fuktuppsamlare: Tvättbar i 95 °C. Användning av fuktuppsamlaren rekommenderas när kom-
fortöverdragen eller ett vanligt lakan används istället för hygienöverdraget. Läggs under övermadrassen för 
att beskydda underliggande material. Absorberar ca 1 liter vätska. Tillverkad av Ökotex certifierat material.

StimuLITE Heelboot Storlekar
Small Medium Large

Artikelnummer HEEL-S HEEL-M HEEL-L
Höjd 27 cm 33 cm 36 cm
Passar skostorlek 35-41 35-45 40-48
Omkrets B (framfot) 20-32 cm 25 - 38 cm 30 - 38 cm
Omkrets A (vad) > 40 cm 40 - 45 cm 45 - 50 cm



Stimulite Madrass Beställningsguide
Stimulite Helmadrass
Stimulite Helmadrassen är avsett för användning utan en 
underliggande madrass. Helmadrassen består av en avtagbart 
tryckavlastande övermadrass samt en bärkraftigt och stabi-
liserande madrassbas. Madrassbasen finns i två utföringar och 
fasthetsgrader: mjuk (skum) för ökat komfortbehov, fast (bika-
keceller), för ökat stabilitetsbehov. Madrassen kan köpas som 
3ZON paket, vilket inehåller övermadrassen, madrassbasen, ett 
hygienöverdrag samt en bärkasse. Alla delar i madrass paketet 
kan också köpas separat som reservdelar.

Brukarvikt: 25-180 kg Egenvikt: 12-19 kg

Madrasspaket Helmadrass:

Reservdelar till Helmadrassen:
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Artikel Artikel 
nummer

Storlek

Övermadrass GSR00056 = 82,5x200x7 cm, 33x80x2,5”

GSR00067 = 85x200x7 cm, 34x80x2,5”

SRC00024 = 90x200x7 cm, 36x80x2,5”

Madrassbas, extra mjuk FOUNDATION33 extra mjuk, till madrass 82,5 cm bredd, 12 cm hög

FOUNDATION34 extra mjuk, till madrass 85 cm bredd, 12 cm hög

FOUNDATION36 extra mjuk, till madrass 90 cm bredd, 12 cm hög

Madrassbas, fast FOUNDATION33F fast, till madrass 82,5 cm bredd, 5 cm hög

FOUNDATION34F fast, till madrass 85 cm bredd, 5 cm hög

FOUNDATION36F fast, till madrass 90 cm bredd, 5 cm hög

Hygienöverdrag COVIN3380B passar fast helmadrass 82,5 x 200 x 12 cm

COVIN3480B passar fast helmadrass 85 x 200 x 12 cm

COVIN3680B passar fast helmadrass 90 x 200 x 12 cm

COVIN3380BH passar extra mjuk helmadrass 82,5x200x19cm
COVIN3480BH passar extra mjuk helmadrass 85x200x19 cm

COVIN3680BH passar extra mjuk helmadrass 90x200x19 cm
Fuktuppsamlare INMATT3227 80x200 cm (passar alla madrass- storlekarna)
Väska BAG (passar alla madrasstorlekarna)

Artikel Artikel 
nummer

Består av

Helmadrass 82,5x200x19cm extra mjuk 3ZON82B GSR00056, FOUNDATION33, COVIN3380B, BAG

Helmadrass 85x200x19cm extra mjuk 3ZON85B GSR00067, FOUNDATION34, COVIN3480B, BAG

Helmadrass 90x200x19cm extra mjuk 3ZON90B SRC00024, FOUNDATION36, COVIN3680B, BAG

Helmadrass 82,5x200x12 cm fast 3ZON82BF GSR00056, FOUNDATION33F, COVIN3380B, BAG

Helmadrass 85x200x12 cm fast 3ZON85BF GSR00067, FOUNDATION34F, COVIN3480B, BAG

Helmadrass 90x200x12 cm fast 3ZON90BF SRC00024, FOUNDATION36F, COVIN3680B, BAG



Stimulite Bäddmadrass
Stimulite Bädmadrassen är avsedd för användning 
ovanpå en vanlig madrass. Bäddmadrassen kan köpas 
som 3ZON paket, vilket innehåller övermadrassen, en 
hygienöverdrag samt en bärkasse. Alla delar i madrass 
paketet kan också köpas separat som reservdelar.

Brukarvikt: 25-180 kg Egenvikt: 7 kg

Madrasspaket Bäddmadrass: 

Reservdelar till Bäddmadrassen:

Stimulite Barnmadrass
Stimulite Barnmadrassen kan antingen användas ovanpå en 
vanlig madrass eller som hel madrass beroende på barnens 
behov för stöd och komfort. Barnmadrassen levereras som 
standard med ett hygienöverdrag. Hygienöverdraget kan också 
köpas separat som reservdel.

Brukarvikt: 0-50 kg Egenvikt: ca 2 kg

Beställningar / Kundtjänst: Telefon: 031 / 52 18 95 E-post: goran@rehabshop.com
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Artikel Artikel 
nummer

Består av

Bäddmadrass 82,5x200x7 cm 3ZON82 GSR00056, COVIN3380, BAG

Bäddmadrass 85x200x7 cm 3ZON85 GSR00067, COVIN3480, BAG

Bäddmadrass 90x200x12cm 3ZON90 SRC00024, COVIN3680, BAG

Artikel Artikel 
nummer

Storlek

Övermadrass GSR00056 = 82,5x200x7 cm, 33x80x2,5”

GSR00067 = 85x200x7 cm, 34x80x2,5”

SRC00024 = 90x200x7 cm, 36x80x2,5”

Hygienöverdrag COVIN3380 passar bäddmadrass 82,5 cm bredd

COVIN3480 passar bäddmadrass 85 cm bredd

COVIN3680 passar bäddmadrass 90 bredd

Fuktuppsamlare INMATT3227 80x200 cm (passar alla madrass- storlekarna)
Väska BAG (passar alla madrasstorlekarna)

Storlek Bredd Längd Tjocklek Hygienöverdrag som Reservdel
BASSINET 39 cm 80 cm 5 cm COVINBASSINET
CRIBMATT2448 60 cm 120 cm 5 cm COVINCRIB2448
CRIBMATT2456 60 cm 140 cm 5 cm COVINCRIB2456
CRIBMATT2752 68 cm 130 cm 5 cm COVINCRIB2752
CRIBMATT2856 70 cm 140 cm 5 cm COVINCRIB2856
CRIBMATT2863 70 cm 160 cm 5 cm COVINCRIB2863



Tillbehör till Stimulite Madrasser

Beställningar / Kundtjänst: Telefon: 031 / 52 18 95 E-post: goran@rehabshop.com
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Artikel Artikel 
nummer

Passar till:

Komfortöverdrag COVST4080 Passar alla madrass storlekar

Komfortöverdrag till Barnmadrass COVSTBASSINET BASSINET - 39x80x5 cm

COVSTCRIB2448 CRIBMATT2448 - 60x120x5 cm

COVSTCRIB2456 CRIBMATT2456 - 60x140x5 cm

COVSTCRIB2752 CRIBMATT2752 - 68x130x5 cm

COVSTCRIB2856 CRIBMATT2856 - 70x140x5 cm

COVSTCRIB2863 CRIBMATT2863 - 70x160x5 cm

Huvudkudde PILLOW 49x38x9 cm

Tvättpåse för madrasskärnan LDBAGBED passar till alla hel- och bäddmadrasser

Häl- och Maleolskydd HEEL-S Storlek Small, vad > 40 cm, skostorl 35-41

HEEL-M Storlek Medium, vad 40-45 cm, skostorl 35-45

HEEL-L Storlek Large, vad 45-50 cm, skostorl 40-48

Tryckavlastande Matta öppen två 
sidor 1,25 cm tjock

SBS-1 Storlek 60x60 cm

SBS-1 90/60 Storlek 60x90 cm

SBS-1 / 48 Storlek 60x120 cm

Stimulite tryckavlastande mattor rekommend-
eras för individuell anpassning vid behov av extra 
positionering och tryckavlastning, passar till alla 
madrasser

Tryckavlastande Matta öppen en sida 
1,25 cm tjock

SBS-2 Storlek 60x60 cm

SBS-2 90/60 Storlek 60x90 cm

SBS-2 / 48 Storlek 60x120 cm

Tryckavlastande Matta öppen en sida 
1,25 cm tjock - extra mjuk

SBS-2/XS Storlek 60x60cm



Beställningar / Kundtjänst: Telefon: 031 / 52 18 95 E-post: goran@rehabshop.com
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Artikel Artikel 

nummer
Passar till:

Tryckavlastande Matta öppen en sida 
1,25 cm tjock, med tyg

SBS-3 Storlek 60x60 cm

SBS-3 90/60 Storlek 60x90 cm

SBS-3 / 48 Storlek 60x120 cm

Tryckavlastande Matta öppen en sida 
1,7 cm tjock

SBS-4 Storlek 60x60 cm

SBS-4 90/60 Storlek 60x90 cm

SBS-4 / 48 Storlek 60x120 cm

Tryckavlastande Matta öppen en sida 
2,5 cm tjock 

SBS-5 Storlek 60x60cm

SBS-5 90x60 Storlek 60x90 cm

SBS-5 / 48 Storlek 60x120 cm

Tryckavlastande Matta öppen en sida 
2,5 cm tjock  - extra mjuk

SBS-5 / XS Storlek 60x60 cm

Tryckavlastande Matta, två lager, 
öppen en sida 2,5 cm tjock 

SBS-6 Storlek 60x60

Tryckavlastande Matta fast yta två 
sidor 2 cm tjock 

SBS-7 Storlek 60x60

Beställningar / Kundtjänst: Telefon 031 / 52 18 95   E-post: goran@rehabshop.com



 
Samtliga Stimulite® 
madrass produkter är 

brandtestade och 
godkända enligt 

ISO 7176-16 och SS-EN 
597 samt CE-märkta.

GÖRAN SJÖDÉNS REHAB DISTRIBUTIONS AB
Kontor/Lager: Backa Bergö Gata 14 422 46 
Hisings Backa
Tel: 031-52 18 95
Fax: 031-52 18 92
email: goran@rehabshop.com 
www.rehabshop.se

GØRAN SJØDENS REHABSHOP NORGE AS
Postboks 157 1378 Nesbru
Besøksadresse: Vogellund 31 1394 Nesbru
Tel: 48 50 32 97
email: goran@rehabshop.com
www.rehabshop.com

Göran Sjödén Rehabshop AB, moderbolaget till Göran Sjödén Rehab Distributions AB startade 
sin butiksverksamhet den 24 november 1995, med inriktning på produkter för hjälpmedel, 
träning, sjukvård, skor och skoinlägg. 

Göran Sjödéns Rehabshop har sedan 1999 en affärsdel som inriktar sig på försäljning av 
sittdynor för trycksårsförebyggande. Här är huvudkunden landsting och kommuner. Företaget 
har avtal med många av landets kommuner och landsting. Sedan 2005 säljer vi även madrasser 
med samma teknologi som sittdynorna, för förebyggande och behandling av trycksår, till 
kommuner och landsting. Försäljning och lagerhållnings sköts från kontor och lager på Backa 
Bergö Gata 14 i Hisings-Backa, Göteborg.

För att kunna möta den ökande efterfrågan har företaget utökat sina lokaler och kommer 
fortsätta att investera i resurser för att förbättra och utöka e-handeln som redan idag betjänar 
kunder i hela Sverige. Under 2014 grundades Gøran Sjødéns Rehabshop Norge AS, vilket är 
ett dotterbolag till Göran Sjödéns Rehabshop AB.

Företaget har elva anställda och är helägt av Göran Sjödén och Brigitte Sjödén. Göran har 
arbetat med antidecubitus sittdynor sedan 1981 och har god kunskap, och personlig erfarenhet 
inom området. Vi gör kostnadsfritt utbildning och teknisk support, runt om i Sverige och Norge 
enligt överrenskommelse.

Om Rehabshoppen

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.


