CLASSIC EXTRA SENSITIVE SITTDYNA
Perforerad bikakestruktur
(honeycomb) ger luftcirculation och avleder fuktighet

Kan tvättas i maskin
och torktumlas

Extra mjukt toppskikt
för personer med extra
känslig hud

Förstärkt i sidorna
för bra stabilitet
Flera lager cellkonstruktion i
bikakestruktur (honeycomb)
som formar sig efter kroppen
och fördelar tryck

Inkontinensinlägg placeras
under dynan i överdraget
och håller huden torr

UTMÄRKT STABILITET OCH TRYCKAVLASTNING MED ENASTÅENDE KOMFORT

StimuLITE Classic XS sittdyna har ett
mjukt toppskikt av följsam Honeycomb,
celler
i
bikakestruktur,
för
personer med extra känslig hud.
Classic XS ger total tryckavlastning tryckfördelning samt reducerat skjuvning
och friktion. Ventilationen avleder värme och
fukt samt förebygger och lindrar trycksår.
Den lätta dynan är gjord av högklassigt,
medicinskt godkänt material 100% TPU, som
är antibakteriellt och förhindrar bakteriesvamp
och förblir luktfritt efter rengöring. Dynan är
maskintvättbar, bifogad tvättpåse används,
vilket underlättar att hålla god hygien.
StimuLITE Honeycomb är formbar (anisotropisk)
och fördelar vikt och tryck samtidigt som den ger
utmärkt stabilitet. Honeycomb-cellerna formar
sig efter kroppen och är följsamma vid rörelse, för
att mildra stötar och skador på vävnader. Cellerna
är perforerade så att luft cirkulerar och avleder
fukt. Tack vare sin konstruktion består StimuLITE

Classic XS sittdynan av 93% luftvolym.
StimuLITE Classic XS sittdyna består av
tre lager flexibla sammansvetsade
celler. Cellskikten har olika styvhet
för att sittbenknölarna - oberoende av
varandra - skall kunna sjunka ned i
dynan samtidigt som den omkringliggande
huden och vävnaden får stöd. Fastare celler
används för att ge ökad sidstabilitet. Ett
luftgenomsläppligt överdrag tillsammans
med de perforerade cellerna gör att brukaren
känner sig sval och bekväm. Idealisk för
personer med ömtålig hud. Den plana
sittytan underlättar vid sidoförflyttningar.
StimuLITE Classic XS sittdyna ändrar inte
sina egenskaper vid värme eller kyla, t.ex.
blir dynan inte hård om man har glömt den
i bilen över natt.
Vid utrangering, återvinn plasten, genom
plaståtervinning.
StimuLITE
CLXS
rullstolsdyna har 2 års garanti.
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Förebygger Hudskörhet

Fuktighet “mjukar upp” huden
och gör den skör. Fuktighet
uppstår
av
svett
och
kroppsvätska.
Genom ett unikt
ventilationssystem
som
StimuLITE
Classic XS 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.

Tryckavlastning

StimuLITEs cellkonstruktion i bikakestruktur (honeycomb) ger optimal
tryckavlastning.
StimuLITE sittdynor avleder tryck
genom att distribuera tryck från känsliga
områden. Detta resulterar i att utstående
sittben känner samma tryck som
närliggande kroppsdelar. StimuLITE
Classic XS fördelar tryck från sittbenknölar
och trochanter till mjukdelar under låren.
Ett mjukare skikt bäddar in sittbenknölarna
och svanskota och förebygger att ”sitta
igenom”.

Reducerar skjuvkraft

Dynans laterala styvhet avgör
hur mycket sjuvning och stabilitet
dynan får. För mycket styvhet
ökar skjuvkraften. Två skikt i olika
styvhet i StimuLITE Classic XS
dynan minimerar skjuvningen utan
att göra avkall på stabiliteten. Det
övre skiktet har en mindre lateral
styvhet för att minska skjuvkraften
mot huden. Den nedre skikten har
större horisontalstyvhet för optimal
stabilitet.
Dynans
stretchbara
överdrag
fungerar
tillsammans
med dynans överkikt till en mild
skjuvkraft mot huden.

Andas och
avdunstar
fukt.

Komplett ventilationssystem

Fördelar tryck efter kroppsform

Diffus lateral skjuvkraft

StimuLITE Classic XS Sittdyna
StimuLITE Classic XS sittdyna har
låg vikt och kräver lite skötsel samt
erbjuder mycket bra tryckutjämning.
Den är lätt att hålla ren och kan tvättas
i maskin samt torktumlas, vilket
underlättar för inkontinenta personer.
StimuLITE Classic XS sittdyna består
av tre olika skikt, vilket erbjuder
individuell anpassning och form,
fördelar tryck samt ger stabilitet.
Den perforerade cellkonstruktionen
i bikakestruktur tillåter luft att
cirkulera och fukt att avdunsta. Detta
gör att användaren håller sig torr och
sval. Det unika ventilationssystemet
reducerar hudskörhet och erbjuder
optimal trycksårsbehandling.
StimuLITE Classic XS rund botten
sittdynan tilverks för rullstolar
med extrem hängmattesits. Dynan
erbjuder samma fördelar som den
med rak botten och utesluter behovet
av träskiva för att utjämna sittytan.
* Låg vikt - ca. 1,5 kg
* Mycket stabil
* Unikt ventilationssystem
* Tvättbar i maskin, torktumlas
* Erbjuder optimal tryckutjämning
* Max brukarvikt 130 kg

StimuLITE Classic XS Sittdynor
Storlek (sittbredd x sittdjup) x 6cm
Rundad botten +S (CLXS1414S)

Art. Nr.

Storlek

Art. Nr.

Storlek

CLXS1414

36x36cm

CLXS1716

43x41cm

CLXS1416

36x41cm

CLXS1717

43x43cm

CLXS1418

36x46cm

CLXS1718

43x46cm

CLXS1420

36x51cm

CLXS1720

43x51cm

CLXS1516

38x41cm

CLXS1816

46x41cm

CLXS1517

38x43cm

CLXS1817

46x43cm

CLXS1518

38x46cm

CLXS1818

46x46cm

CLXS1520

38x51cm

CLXS1820

46x51cm

CLXS1616

41x41cm

CLXS2016

51x41cm

CLXS1617

41x43cm

CLXS2018

51x46cm

CLXS1618

41x46cm

CLXS2020

51x51cm

CLXS1620

41x51cm

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!

Andra storlekar kan fås på beställning. En
rundad botten rekommenderas för rullstolar
med hängmattesits mer än 2,5 cm.
Max storlekar:
CLXS2422 plan botten (61x56cm)
CLXS2020S rund botten (51x51cm)
Överdrag:
Cordura: COVCL + storlek
Ullfrotté: WCOVCL + storlek
Glidöverdrag: COVOUTCL + storlek

Samtliga StimuLITE
sittdynor är brandtestade
och godkända enligt ISO 7176-16
SS-EN 597:2015, SS-EN 1021:2006
samt CE-märkta.
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.
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