StimuLITE®

®

Låg vikt – 1⁄2 -1 kg beroende
på storlek

Perforerad honeycomb
(bikakestruktur) gör att luft
cirkulerar och fukt avdunstar

Honeycomb avlastar tryck
genom att anpassa sig till
kroppsformen, fördela vikten
jämt och dämpa stötar

Tvätt- och torkbar
i maskin

MA

S K I NT V ÄTT B A R

StimuLITE® Pediatric Contoured är
en konturerad Honeycomb Barndyna.
Den är sval, torr, bekväm och kan
tvättas i maskin en dyna som både
föräldrar och barn gillar.
Denna lätta och användbara dyna är
idealisk för bruk i rullstol och både dyna och
överdrag är tvätt- och torkbara i maskin.

O N E Y C O M B

StimuLITE-dynan
låter
luft
cirkulera och fukt avdunsta, och
håller barnen svala och torra även
i varmt och fuktigt klimat.
Dynan väger 1⁄2 - 1 kg, beroende
på storlek, och är gjord av
termoplastisk polyuretan – ett medicinskt
material som motverkar förekomsten
av svamp, bakterier och dålig lukt.
Ren hud är frisk hud och med dynans
antibakteriella egenskaper jämte den
bekväma maskintvätten är det lätt att hålla
god hudhygien.

Barn

För barn med inkontinens kan ett
inkontinensskydd placeras inuti överdraget,
under dynan. Vätskan dräneras genom
dynan och huden hålls torr. StimuLITE
StimuLITE barndyna reducerar inte bara tryck barndyna skyddar barn mot trycksår,
och skjuvning till ett minimum utan även skjuvning och hudskörhet och ger maximal
fukt, vilken annars kan leda till hudskörhet. tryckavlastning.
Dynans unika ventilationssystem – perforerad StimuLITE rullstolsdyna för barn har 2 års
honeycomb i bikakestruktur, och luftgenom- garanti.
släppligt överdrag med sidonät – gör att

för

StimuLITE barndyna är konstruerad för
prestanda och komfort och ger maximal
tryckavlastning. Den är baserad på bevisade
avlastningsegenskaper i mjukt och flexibelt
material som anpassar sig till kroppsformen.
Honeycombs naturliga förmåga att ge jämn
viktfördelning, återta sin ursprungliga form och
vara stötdämpande ger maximal tryckavlastning
och hjälper till att förebygga vävnadsskador.
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Stimulite: Konturerad Sittdyna

S ITTDYNA F ÖR B ARN
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Total Pressure Management ™

Stimulite: Konturerad Sittdyna

Motverkar hudskörhet

Hudskörhet är uppluckrad hud som
förorsakas av kontinuerlig exponering för kroppsvätskor eller fukt.
Kraftigt uppmjukad
eller skör hud har
sämre motstånd mot
tryck och orsakar
nedbrytning. StimuLITE honeycomb
(bikakestruktur) är perforerad, vilket
gör att luft cirkulerar genom dynan
och fukt avdunstar. Ett överdrag med
luftgenomsläpp ventilerar bort fukt
och håller huden torr. Både dyna
och överdrag är tvätt- och torkbara i
maskin och gör det lätt att hålla god
hudhygien.

Tryckavlastning

Honeycomb-strukturen
ger
jämn
tryckavlastning.
StimuLITE-dynan
avlastar tryck från känsliga områden
och gör att utskjutande sittben ”känner” samma tryck som den omgivande
sittytan. StimuLITE Barndyna anpassar sig till barnets kroppsform och ger
jämn viktfördelning på en större yta än
vad andra tryckavlastande dynor gör.

Reducerar skjuvkraft

Den horisontella fastheten i dynans
material bestämmer dess skjuvmotstånd och stabilitet. För mycket fasthet ökar skjuvkrafterna medan för
liten fasthet försvagar stabiliteten.
StimuLITE-dynan med dess två lager
minimerar skjuvning utan att minska
stabiliteten. Det anpassliga övre lagret har låg horisontell fasthet för att
åstadkomma reducerade skjuvkrafter
mot huden. Det nedre lagret har högre
horisontell fasthet för förstärkt stabilitet. Det elastiska överdraget arbetar
tillsammans med honeycomb för att
sprida sidokrafterna mot huden.

Andas och
avdunstar
fukt.

Komplett ventilationssystem

StimuLITE Sittdyna för barn
StimuLITE Pediatric Contoured har
konstruerats med hänsyn till både
barn och föräldrar, och kan tvättas
och torkas i maskin. Denna lätta,
underhållsfria dynan håller barnen
svala, torra och bekväma hela dagen.
Den perforerade honeycomb-strukturen och det luftiga överdraget
fungerar som ett inbyggt ventilationssystem. Det låter luft cirkulera
och avleder fukt, för att förhindra
hudskörhet.
StimuLITE Honeycomb sittdynor
motverkar flera olika orsaker till
trycksår genom sin konstruktion.
Låg vikt - 0,5 - 1 kg
Tjocklek ca 7 cm
Max brukarvikt 50 kg

Fördelar tryck efter kroppsform

StimuLITE Konturerad Barndyna
Storlek (sittbredd x sittdjup) x 7cm
finns ej med rundad botten

Art. Nr.

Storlek

Art. Nr.

Storlek

PDCD1010

26x26cm

PDCD1314

33x36cm

PDCD1012

26x31cm

PDCD1414

36x36cm

PDCD1212

31x31cm

PDCD1416

36x41cm

PDCD1213

31x33cm

PDCD1616

41x41cm

PDCD1214

31x36cm

Andra storlekar kan fås på beställning.

Diffus lateral skjuvkraft

StimuLITE Inkontinensinlägg
Storlek (sittbredd x sittdjup)

Art. Nr.

Storlek

IN1010

26 x 26 cm

IN1212

31 x 31 cm

IN1414

36 x 36 cm

IN1515

38 x 38 cm

IN1616

41 x 41 cm

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

Max storlekar:
PDCD1416 plan botten (36x41cm)
Överdrag:
Cordura: COVPDCD + storlek
Ullfrotté: WCOVPDCD + storlek
Glidöverdrag: COVOUTPDCD + storlek

för

Överdrag med luftgenomsläpp och nät på framsidan
för full ventilation samt
möjlighet att förkorta dynan.

Barn

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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