StimuLITE®

®

Kan tvättas i maskin
och torktumlas

Lårstöd och bendelare för
benpositionering

Sittgrop för optimal komfort och stöd

Extra mjuk toppskikt
för personer med extra
känslig hud

Bekväm, lättskött dyna för
inkontinenta

Perforerad bikakestruktur
(honeycomb) för luftcirkulation samt fuktavledning

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™ XS sittdyna är tillverkad

konturerad för att öka stabilitet, samtidigt

för användare med känslig hud och består

som den underlättar förflyttningar

av ett mjukt överskikt av en konstruktion

och är därmed perfekt för rörliga och

i

aktiva personer.

bikakestruktur

sk.

honeycomb.

De

följsama bikakecellerna anpassar sig till
kroppsformen vilket gör att sittbenknölarna
sjunker ner i sittdynan som samtidigt ger ökad
stabilitet. Cellerna följer kroppsrörelserna för
att mildra stötar och förhindra vävnadsskador.

Dynan är gjord av ett avancerat
medicinskt godkänt material, 100% TPU
och är narturligt antibakteriell, allergifri
och motverkar svampförekomst. Dynan
väger endast ca 1 kg och kan tvättas och

I likhet med övriga StimuLITE sittdynor

torkas i maskin. Använd tvättpåse - se

erbjuder XS-Serien total tryckbehandling ,

tvättinsktruktion.

Total Pressure Management™-tryckfördelning,

Ett luftgenomsläppligt överdrag hjälper

ventilation och minskad skjuvning - avleder
värme och fukt och förebygger därigenom de
främsta orsakerna till trycksår.

den perforerade bikakecellen av avleda
fukt och håller användaren sval, torr och
bekväm.

StimuLITEs unika ventilationssystem som
består

av

perforerade

bikakeceller

ger

luftcirkulation och avleder fukt.
StimuLITE Slimline XS sittdyna är behagligt

Vid utrangering återvinn plasten, genom
plaståtervinningen. StimuLITE Slimline
Extra Sensitive rullstolsdyna har 2 års
garanti.

Stimulite: Slimline Extra Sensitive Sittdyna

S L I M L I N E™ E X T R A S E N S I T I V E S I T T D Y N A

Total Pressure Management ™

®

Fuktighet mjukar upp huden och gör
den skör. Fuktighet uppstår av svett
och
kroppsvätska.
Genom ett unikt
ventilationssystem
som
StimuLITE
Slimline 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 Slimline XS sittdynas
cellkonstruktion formar sig efter
kropen och fördelar trycket över
en maximal yta, vilket ger optimal
tryckavlastning.
StimuLITE Slimline XS 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.

Reducerar skjuvkraft

StimuLITE Slimline XS sittdynas
två skikt minimerar skjuvning utan
att göra avkall på stabiliteten. För
att reducera sjukvraften rör sig
cellväggarna vid kroppsrörelse. Det
följsamma toppskiktet rör isg 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.

Andas och
avdunstar
fukt.

Komplett ventilationssystem

StimuLITE Slimline Sittdyna
StimuLITE Slimline sittdyna erbjuder
bra komfort för användare i låg risk
att få trycksår. Denna lätta dyna har
samma unika ventilationssystem
som de övriga StimuLITE dynorna.
Den avlastar tryck tack vare cellkonstruktionens förmåga att fördela
och distribuera vikt genom att
forma sig efter kroppen och vara
stötupptagande
och
motverka
punkttryck.
Tvättbar i maskin samt går att torktumla. Denna lättskötta dyna håller
sig ren och i god kondition under
lång tid. StimuLITE Slimline sittdyna
väger ca 1 kg och är 6 cm tjock. 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

Miljömärkt trycksak, gäller från 2018-01

Stimulite: Slimline Extra Sensitive Sittdyna

Förebygger Hudskörhet

Fördelar tryck efter kroppsform

Diffus lateral skjuvkraft

StimuLITE Slimline XS Sittdynor

StimuLITE Inkontinensinlägg

Storlek (sittbredd x sittdjup) x 6cm
Rundad botten +S (SMXS1414S)

Art. Nr.

Storlek

Art. Nr.

Storlek

SMXS1414

36x36cm

SMXS1716

43x41cm

SMXS1416

36x41cm

SMXS1717

43x43cm

SMXS1418

36x46cm

SMXS1718

43x46cm

SMXS1420

36x51cm

SMXS1720

43x51cm

SMXS1516

38x41cm

SMXS1816

46x41cm

SMXS1517

38x43cm

SMXS1817

46x43cm

SMXS1518

38x46cm

SMXS1818

46x46cm

SMXS1520

38x51cm

SMXS1820

46x51cm

SMXS1616

41x41cm

SMXS2016

51x41cm

SMXS1617

41x43cm

SMXS2018

51x46cm

SMXS1618

41x46cm

SMXS2020

51x51cm

SMXS1620

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:
SMXS2020, SMXS2020S (51x51cm)

Tillbehör: StimuLITE Svankstöd

Överdrag:
Cordura: COVSM + storlek
Ullfrotté: WCOVSM + storlek
Glidöverdrag: COVOUTSM + storlek

Ett bra stöd kombinerad med bra
passform, användbar i rullstoll,
kontorstol, eller i bilen. köpes separat.

Tillbehör:
Inkontinensinlägg (IN + storlek), ficka till överdrag (DPOCKET), Positioneringskil (KIL)

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

Önskar du en fastare dyna? StimuLITE
Slimline XS finns med en fastare toppskickt
och heter då Slimline (Art. nr. SM)
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