C L A S S I C
Perforerad bikakestruktur
(honeycomb) ger luftcirculation och avleder fuktighet

S I T T D Y N A
Kan tvättas i maskin
och torktumlas
Luftgenomsläppligt överdrag med ventilationsnät
på sidorna

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 sittdyna består av en formbar friktion samt hudskörhet vid fuktexponering.
cellkonstruktion i bikakestruktur, honeycomb, med
Alla StimuLITE sittdynor är gjorda av
låg vikt och excellent tryckutjämning samt
en cellkonstruktion i bikakestruktur,
fantastisk komfort.
honeycomb, vilket medför luftcirkulation
Dynan är uppbyggd av tre skikt, varje skikt har
och avleder fukt.
olika hårdhet, vilket tillåter sittben att sjunka
Ett
luftgenomsläppligt
överdrag
med
ner i dynan för avlastning, samtidigt som omliggande ventilationsnät på sidorna kompletterar dynans
skikt ger stöd. Resultatet är en fantastisk sittyta med ventilationssystem och håller användaren torr
individuell passform vilket fördelar trycket efter din och sval.
kroppsform och ger mycket god stabilitet.
Dynan har förstärkta kanter för ökad sidostabilitet.

Vid utrangering, återvinn plasten, genom
StimuLITE Classic sittdyna väger ca 1,5 kg och plaståtervinning.
StimuLITE
CLXS
är till 100% gjord av thermoplastisk polyuretan, rullstolsdyna har 2 års garanti
bakteriefrånstötande och alstrar ingen lukt. Både
sittdyna och överdrag är tvättbara i maskin och kan
torktumlas. Dynan har ett unik möjlighet att dränera
fukt och kroppsvätskor. Vid inkontinens placeras ett
skydd under dynan. Både dynbas och skydd är tvättbart.
StimuLITE sittdynor motverkar sittsår genom sina
unika egenskaper. att hantera tryck, skjuvning och
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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
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 fördelar tryck från sittbenknölar
och trochanter till mjukdelar under låren.
Ett mjukare skikt bäddar in sittbenknölarna
och svanskota och förebygger att man
sitter 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 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 Sittdyna
StimuLITE Classic 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 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 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.

Miljömärkt trycksak, gäller från 2018-01

- Låg vikt - ca. 1,5 kg
- Mycket stabil
- Unikt ventilationssystem
- Tvättbar i maskin, torktumlas
- Erbjuder optimal tryckutjämning
- Finns med rundad botten för
hängmattesits
- Max brukarvikt 130 kg

StimuLITE Classic Sittdynor
Storlek (sittbredd x sittdjup) x 6cm
Rundad botten +S (CL1414S)

Art. Nr.

Storlek

Art. Nr.

Storlek

CL1414

36x36cm

CL1716

43x41cm

CL1416

36x41cm

CL1717

43x43cm

CL1418

36x46cm

CL1718

43x46cm

CL1420

36x51cm

CL1720

43x51cm

CL1516

38x41cm

CL1816

46x41cm

CL1517

38x43cm

CL1817

46x43cm

CL1518

38x46cm

CL1818

46x46cm

CL1520

38x51cm

CL1820

46x51cm

CL1616

41x41cm

CL2016

51x41cm

CL1617

41x43cm

CL2018

51x46cm

CL1618

41x46cm

CL2020

51x51cm

CL1620

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:
CL2422 plan botten (61x56cm)
CL2020S 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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