StimuLITE®

S I T T D Y N A
Luftgenomsläppligt
överdrag för bästa
möjliga ventilation

Kan tvättas i
maskin och
torktumlas

Perforerad
bikakestruktur för
bästa luftcirkulation,
för att förhindra
ansamling av fukt

Inkontinensinlägg
(tillbehör)

SUPERLÄTT MED E NANSTÅENDE KOMFORT
StimuLITE® Silver sittdyna är
och kan torktumlas. För
utvecklad speciellt för att utöka
inkontinensproblem
finns
sittkomfort i rullstolar och vanliga
ett inkontinensinlägg som
sittstolar för personer med ökad
placeras under dynan. Både
smärtoch
tryckkänslighet.
överdraget och dynbasen tål
StimuLITE Silver sittdyna med
kontakt med urin.
bikakestruktur
har
mycket
låg vikt, väger ca 1 kg och är
Den främsta orsaken till att
lätt att ha med för dem som behöver optimal trycksårsproblem uppstår är tryck, sjuvkraft
tryckutjämning hela dagen.
och fukt vilket gör huden skör. StimuLITE
Silver sittdyna minskar tryckbelastning,
Två olika fasta skikt av bikakestrukturen låter reducerar uppkommande skjuvkrafter och
sittbenknölarna sjunka in i dynan. Resultatet blir friktion samt avleder fukt vilket förhindrar
en anpassning av dynan till kroppen, vilket leder uppmjukning av huden.
till en jämn tryckfördelning och utomordentligt
stabilitet för användaren och är särskilt bra för Den perforerade bikakeformen främjar
hemiplegiker
luftcirkulationen
som
avleder
fukt.
Ett luftgenomsläppligt överdrag med
Materialet är antibakteriellt och minskar öppningar runt om på sidorna kompletterar
uppkomsten av lukt vid regelbunden rengöring. effektivt detta ventilationssystem.
Dynan och överdraget är maskintvättbara
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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
Silver
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.

Tryckutjämning

StimuLITE
Silver
sittdynans
cellkonstruktion former sig efter
kroppen och fördelar trycket över
en maximal yta, vilket också ger en
mycket god komfort.
StimuLITE Silver sittdyna har en låg
höjd på cellerna vilket betyder att
personer utan känsel eller i hög risk att
få trycksår ska överväga att använda
StimuLITE Contoured eller StimuLITE
Classic sittdyna.

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 Silver 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

StimuLITE Silver Sittdyna
StimuLITE Silver sittdyna har låg
vikt, är nästan skötselfri, och erbjuder
mycket bra tryckutjämning. Dynan
är lätt att hålla ren och kan tvättas
i maskin samt torktumlas, vilket
underlättar för inkontinenta personer.
Den tvåskiktiga cellkonstruktionen
erbjuder individuell anpassning
och form, fördelar tryck samt ger
stabilitet.
Dynans
perforerade
cellkonstruktion tillåter luft att
cirkulera och fukt att avdunsta så
att sittytan förblir torr. Användaren
håller sig torr och sval, även under
pågående
dagliga
aktiviteter.
Det unika ventillationssystemet
reducerar risken för hudskörhet och
erbjuder optimal tryckfördelning.
Som extra tillbehör finns en liten
väska som kan fästas med kardborre
på dynans undersida, för nycklar,
planbok.

Miljömärkt trycksak, gäller från 2018-01

- Låg vikt - 0,5 - 1 kg
- Tjocklek ca 2,5 cm
- Max brukarvikt 130 kg.

Fördelar tryck efter kroppsform

StimuLITE SilverSittdynor

Storlek (sittbredd x sittdjup) x 2,5cm

StimuLITE Inkontinensinlägg
Storlek (sittbredd x sittdjup)

Art. Nr.

Storlek

Art. Nr.

Storlek

Art. Nr.

Storlek

SI1414

36x36cm

SI1716

43x41cm

IN 1010

26 x 26 cm

SI1416

36x41cm

SI1717

43x43cm

IN 1212

31 x 31 cm

SI1418

36x46cm

SI1718

43x46cm

IN 1414

36 x 36 cm

SI1420

36x51cm

SI1720

43x51cm

IN 1616

41 x 41 cm

SI1516

38x41cm

SI1816

46x41cm

IN 1618

41 x 46 cm

SI1517

38x43cm

SI1817

46x43cm

IN 1816

46 x 41 cm

SI1518

38x46cm

SI1818

46x46cm

IN 1818

46 x 46 cm

SI1520

38x51cm

SI1820

46x51cm

IN 2020

51 x 51 cm

SI1616

41x41cm

SI2016

51x41cm

SI1617

41x43cm

SI2018

51x46cm

SI1618

41x46cm

SI2020

51x51cm

SI1620

41x51cm

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

Andra storlekar kan fås på beställning.
Max storlek:
SI2020 plan botten (51x51cm)
Överdrag:
Cordura: COVSI + storlek
Ullfrotté: WCOVSI + storlek
Glidöverdrag: COVOUTSI + storlek
Vattentätt: WPC + storlekskod
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.
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.

Diffus lateral skjuvkraft
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