TRYCKFRIHET

Stimulite® bikakematerial

Stimulite® ...
Den intelligenta lösningen
Elegant och modernt, Supracor’s revolutionerande Stimulite® Honeycomb
material är på väg att ersätta konventionella stötdämpande material - skum och
geléer - i ett brett användningsspektrum, från kontorsmöbler till flygindustrin.
Som en mjuk, flexibel bikakestruktur som har “minne”, är Stimulite® lätt och
fördelar vikten jämnt över dess yta och ger utmärkt stabilitet. Dess cellmatris
består av omväxlande tjocka och tungväggiga, smältbundna celler som böjs
när de komprimeras för att minska trycket.
100kg person sittande
på en skum dyna

100kg person sittande
på en Stimulite dyna

När du sitter på en Stimulite® dyna, så utjämnar den komprimerade cellen
trycket utåt för att ge optimalt stöd åt utstående kroppsdelar. Honeycombcellerna formar sig efter kroppen och är följsamma vid rörelse, för att mildra
stötar och skador på vävnaden.
Stimulite® har en lång meritlista inom det medicinska området bland
rullstolsburna och sängliggande patienter där tillförlitlig prestanda är kritisk
för att förhindra livshotande trycksår. Sedan 1994 har Stimulite® sittdynor
och sjukhusmadrasser gett Total Pressure Management® - tryckavlastning,
minskad skjuvning och ventilation genom att avstyra värme och fukt vilket är nyckeln till effektivt trycksårsförebyggande. Som namnet antyder,
ger Stimulite® ytterligare en fördel som är viktigt för långsiktig sittkomfort.
Huden stimuleras av den flexibla cellen och dettamstimulerar kapillärkraften
i vävnaden för att hålla blodet syresatt. Detta bekämpar domningar som kan
uppstå när man sitter för långa stunder.

VAD ÄR STIMULITE® GJORD AV?

Stimulite® Honeycomb är gjord av högklassigt, medicinskt godkänd termoplastisk polyuretan,
ett flexibelt och fjädrande material som är naturligt antibakteriell, allergifritt och motverkar
svampförekomst. Samma material kan hittas i sårförband och hjärtklaffar. Materialet är maskintvättbar
vilket underlättar at hålla huden ren och frisk och håller produkten lukftfri efter rengöring.
VAD GÖR STIMULITE® VENTILATION SYSTEMET SÅ UNIKT?

De flesta dynor och stödytor regulerar mikroklimatet genom överdraget. Forskning har dock visat att
detta inte effektivt leder värme och fuktighet från kroppen. Varat Stimulite® material fungerar dock på
annat sätt: Varje Stimulite® honeycomb cell är perforerad för att tillåta luft att strömma både vertikalt
och horisontellt, vilket skapar ett perfekt mikroklimat för långsiktig sitt- eller liggkomfort. För att
komplettera ventilationssystemet, är våra överdrag tillverkade av naturliga, andningsaktiva tyger som
arbetar med Honeycomb materialet för att transportera bort fukt och minimera svettning.

Total Pressure Management®
FÖREBYGGER HUDSKÖRHET

Hudskörhet är en uppluckring av hud som följd av kontinuerlig
exponering för värme och kroppsvätskor eller fukt. Mjuk eller
urlakade hud är mindre tolerant mot tryck och detta kan leda till
sår.
Stimulite® Honeycomb materialet är perforerat, så att luft kan
cirkulera och fukt avdunsta vilket bidrar till att bibehålla hudens
styrka. Avtrycket av bikakecellerna och deras rörlighet stimulerar
blodflödet för att förbättra cirkulationen.
TRYCKAVLASTNING OCH STABILITET

Stimulite® Honeycomb minskar trycket genom att fördela det
jämt över sittytan och avlasta utstående kroppsdelar. Detta leder
till att sittbensknölar och andra utsatta ställen “känner” samma
tryck som den omgivande anatomin. Bikakecellerna anpassar
sig efter kroppsform, och fördelar vikten likformigt. Stimulite®
Honeycomb ger en stabil sittposition genom cellväggernas
konstruktion som ställer cellväggar vinkelräta mot kroppen för
att förhindra glidning och skjuvkraft
FÖRMINSKAD SKJUVKRAFT

Materialets horisontella styvhet bestämmer både dess
skjuvmotstånd och stabilitet. För mycket styvhet ökar skjuvkrafter,
medan alltför litet skjuvning minskar stabiliteten. Stimulite®’s
bikakestruktur minimerar skjuvning utan att offra stabiliteten.
Bikakecellerna ansluter sig axiellt till kroppen, och böjer sig
med kroppens rörelse för att minska skjuvkrafter mot huden och
cellerna fjädrar tillbacka när trycket på dem minskar.

Avancerade Sittdynor

Classic

Classic XS
rund botten

Stimulite® Classic och Classic XS sittdyna består av tre lager flexibla sammansvetsade celler. Cellskikten har olika styvhet for att sittbensknölarna - oberoende av varandra - skall kunna sjunka ned
i dynan samtidigt som den omkringliggande huden och vävnaden får stöd. Fastare celler används i
botten för att ge ökad stabilitet. Dynan ger total tryckavlastning som förebygger och lindrar trycksår
upp till grad 3*. Den plana sittytan underlättar vid sidoförflyttningar. Stimulite® Classic XS sittdyna har
ett mjukare toppskikt av följsam Honeycomb än Classic för personer med extra känslig hud.
*enligt definition av NPUAP-EPUAP)

Contoured

Contoured XS

Stimulite® Contoured och Contoured XS sittdyna är speciellt framtagen för paraplegiker, tetraplegiker
och övriga personer som behöver sittdynor med extra krav på positionering, tryckutjämning, och
komfort. Dynan har en “sittgrop” som ger optimal bäckenpositionering för att förbättra hållning och
stabilitet. Sittgropen består av en mjukare del för svanskota och sittbensknölar. Bendelare och lårkilar
är inbyggda för bättre komfort utan at försvåra vid sidoförflyttningar. Sittgropen finns i två olika breddar.
Den större sittgropen, +3 cm, beställes genom tillägget BB (Broader Base). Stimulite® Contoured
XS sittdyna har ett mjukare toppskikt av följsam Honeycomb än Contoured för personer med extra
känslig hud.
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Förebyggande Sittdynor

Slimline

Slimline XS

Stimulite® Slimline och Slimline XS sittdyna är behagligt konturerad för att underlätta förflyttningar
och därmed perfekt för rörliga och aktiva personer med låg risk för att få trycksår. I likhet med övriga
Stimulite® sittdynor erbjuder Slimline serien total tryckbehandling - tryckavlastning, ventilation och
minskad skjuvning - avleder värme och fukt och förebygger därigenom de främsta orsakerna till
trycksår. Stimulite® Slimline XS sittdyna är tillverkad för användare med känslig hud.
För användare med hög risk för trycksår, eller som har havt sådana, rekommenderas Stimulite®
Classic eller Contoured serierna.

Sport
Stimulite® Sport sittdyna är utvecklad speciellt
för rullstolssport och tillåts enligt de flesta
sportreglement. Stimulite® Sportdyna lämpar
sig även för andra användningsområden. Till
exempel är den lätt att förflytta sig på. Stimulite®
Sport sittdyna med bikakestruktur är mycket lätt
(2kg), med optimal tryckutjämning och komfort.
Dynan har plan botten men på grund av att den
är följsam passar den i de flesta stolar.

Smart
Stimulite® Smart sittdyna är lämplig för alla
typer av rullstolar. Den är lätt at lyfta på grund av
låg vikt, och är endast 5 cm hög. Du glider inte
på dynan vilket underlättar vid körning av rullstol.
Dynans mjuka överskikt gör den lämplig även
för användare med extra känslig hud. Dynan har
plan botten men på grund av att den är följsam
passar den i de flesta stolar.
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Silver
Stimulite® Silver sittdyna är lämplig för användare
som sitter kortare stunder i en rullstol eller sparkar
sig fram när de förflyttar sig. Stimulite®Silverdyna
lämpar sig även för andra användningsområden,
för personer med mindre decubitusrisk. Sittdynan
med bikakestruktur är mycket lätt (1,5kg), bara
2,5 cm hög, och bjuder på optimal tryckutjämning
och komfort. Dynan har plan botten men på grund
av att den är följsam passar den i de flesta stolar.

Classic Bariatric
max vikt 360kg

Stimulite® Classic Bariatric sittdyna bjuder på
förträfflig komfort och stabilitet för användare i
behov av större sittytor och tryckavlastning. Kan
belastas med vikt upp till 360kg. Dynan väger ca
2,9kg inkl. överdrag beroende på storlek. Dynan
är 7 cm hög. Dynan har plan botten men passar i
de flesta stolar.

Sittdynor för Barn

Barndyna 					
Corbee

Barndyna
Contoured

Stimulite® Barndyna Corbee och Barndyna Contoured är konstruerad för komfort som ger maximal
tryckavlastning för användare som väger mindre än 50kg. Dynan väger 1/2 - 1kg beroende på storlek.
För barn med inkontinens kan ett inkontinenskydd placeras inuti överdraged, under dynan. Vätskan
dräneras genom dynan och huden hålls torr. Barndyna Contoured erbjuder genom sin konturerade
form extra positioneringsmöjligheter vid ökad stabiliseringsbehov.
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Beställningsguide Stimulite® Sittdynor

Alla Stimulite® sittdynor har en artikelnummer enligt följande mönster:
Modellkod + storlekskod (+S för modeller med rund botten), tex SM1416 eller CDXS1517S
Vuxendynor: (max vikt 130kg, CLBA max vikt 360kg)
Modellkod Modellnamn
Höjd
Storlek
CL
= Classic *
h6 cm
1316 ' = b33 d41 cm
CLXS
= Classic Extra Mjuk (XS) *
h6 cm
1414 = b36 d36 cm
CD
= Contoured *
h8 cm
1416 = b36 d41 cm
CDBB

1720

= b43 d51 cm

1816
1817

= b46 d41 cm
= b46 d43 cm

1418

= b36 d46 cm

1818

= b46 d46 cm

CDXS
= Contoured Extra Mjuk (XS) * h8 cm
CDBBXS
= Contoured BB XS *
h8 cm
SM
= Slimline *
h6 cm
SMXS
= Slimline Extra Mjuk (XS) *
h6 cm
SP
= Sport **
h5 cm
SMRT
= Smart **
h5 cm
SI
= Silver **
h2,5 cm
CLBA
= Classic Bariatric **
h7 cm
* = finns med plan eller rund botten
** = finns bara med plan botten
s = storlek finns i alla 130kg modeller och CLBA
° = storlek finns som lagervara bara i CLBA

1420
1516
1517
1518
1520
1616
1617
1618
1620
1716
1717

= b36 d51 cm
= b38 d41 cm
= b38 d43 cm
= b38 d46 cm
= b38 d51 cm
= b41 d41 cm
= b41 d43 cm
= b41 d46 cm
= b41 d51 cm
= b43 d41 cm
= b43 d43 cm

1820
2016
2018 s
2020 s
2218 °
2220 °
2222 °
2418 °
2420 °
2422 °
2424 °

= b46 d51 cm
= b51 d41 cm
= b51 d46 cm
= b51 d51 cm
= b56 d46 cm
= b56 d51 cm
= b56 d56 cm
= b61 d46 cm
= b61 d51 cm
= b61 d56 cm
= b61 d61 cm

1718

= b43 d46 cm

2620 ° = b65 d51 cm

Andra storlekar kan fås på beställning

'= storlek finns som lagervara bara i SMRT

= Contoured Bredare Botten *

Barndynor: (max vikt 50kg)
Modellkod Modellnamn
PD
= Barndyna Corbee*
PDCD

= Barndyna Contoured **

h8 cm

Höjd
5 cm

Storlek
1010 = b26 d26 cm 1414

= b36 d36 cm

7 cm

1212

= b31 d31 cm 1416

= b36 d41 cm

1214

= b31 d36 cm 1616

= b41 d41 cm

*= finns med plan eller rund botten
** = finns bara med plan botten
Inkontinensinlägg:
Modellkod
IN
= Inkontinensinlägg
Passar alla dynor, placeras under dynan in i över
draget! Vit sida upp. Vätska dräneras genom dynan
och tas upp i skyddet. Kan tvättas upp till 95° i tvättmaskin, torktummlas.

Storlek
1010 = b26 d26 cm

1816

= b46 d41 cm

1212

= b31 d31 cm

1818

= b46 d46 cm

1414

= b36 d36 cm

2020

= b51 d51 cm

1616

= b41 d41 cm

2222

= b56 d56 cm

1618

= b41 d46 cm

2424

= b61 d61 cm
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Stimulite® Tillbehör
STIMULITE TRYCKAVLASTANDE MATTOR / SBS SERIE
Art Nr

Storlek

SBS-1

60x60cm

Höjd

60x120cm

SBS-2

60x60cm

Ett lager celler, ingen fästyta.
Används för sittytor, duschstol,
toastol. Ger stabilitet genom
ökad friktion

1,25 cm tjock

Öppna celler
ena sidan, luftgenomsläpplig
plastfilm på
andra sidan

Ett lager celler, en fästyta, lätt
att forma över alla ytor med öppna celler uppåt. SBS-2, 4, och
5 har samma funktion, tjockare
mattor ger mer tryckavlastning

1,25 cm tjock

Öppna celler Ett lager extra mjuka celler för
ena sidan, luft- känslig hud. Samma funktion
genomsläpplig och tryckavlastning som SBS-2
mattan. Lägg gärna på mjuk
plastfilm på
underlag
andra sidan

1,25 cm tjock

Öppna celler Ett lager celler. Tyg på en sida
ena sidan, luft- eliminerar behovet av klädsel
på arm och huvudstöd
genomsläpplig
tyg på andra
sidan

1,7 cm tjock

Öppna celler
ena sidan, luftgenomsläpplig
plastfilm på
andra sidan

Ett lager celler, en fästyta, lätt
att forma över alla ytor med öppna celler uppåt. SBS-2, 4, och
5 har samma funktion, tjockare
mattor ger mer tryckavlastning

2,5 cm tjock

Öppna celler
ena sidan, luftgenomsläpplig
plastfilm på
andra sidan

Ett lager celler, en fästyta, lätt
att forma över alla ytor med öppna celler uppåt. SBS-2, 4, och
5 har samma funktion, tjockare
mattor ger mer tryckavlastning

1,25 cm tjock

SBS-2 90/60 60x90cm
SBS-2/48

60x120cm

SBS-2/XS

60x60cm

SBS-3

60x60cm

SBS-3 90/60 60x90cm
SBS-3/48

60x120cm

SBS-4

60x60cm

SBS-4 90/60 60x90cm
SBS-4/48

60x120cm

SBS-5

60x60cm

SBS-5 90/60 60x90cm
SBS-5/48

60x120cm

Produktbeskrivning

Helt öppna
celler, ingen
fästyta

SBS-1 90/60 60x90cm
SBS-1/48

Fästyta
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Art. nr
SBS-5/XS

SBS-6

SBS-7

Storlek
60x60cm

Höjd

2,5 cm tjock

Fästyta
Produktbeskrivning
Öppna celler Ett lager extra mjuka celler för
ena sidan, luft- känslig hud. Samma funktion
genomsläpplig och tryckavlastning som SBS-5
mattan, lägg gärna på mjuk
plastfilm på
underlag
andra sidan

2,5 cm tjock

Öppna celler
ena sidan, luftgenomsläpplig
plastfilm på
andra sidan

2,0 cm tjock

Inga öppna
Ett lager celler, upplevs som
celler. Luftge- den stummaste matta. Används
för positioneringsinlägg för
nomsläpplig
snett
bäcken, scoliosuttag,
plastfilm på
förhöjningar
m.m.
båda sidor

60x60cm

60x60cm

Två lager celler, ger bra
tryckfördelning. Används för
ryggstöd eller positionering,
samt sittytor vid tyngre eller
tryckkänsliga brukare

Stimulite® HEELBOOT är lätt och bekväm att bära och skyddar foten vid
långtidsliggande. Produkten är avsedd för personer med ökad risk för att
utveckla trycksår runt hälen och fotleden samt vid ökad smärtproblematik i
detta området. Det unika häl och fotavlastningsmaterialet med Stimulite®
bikupestruktur är bara 3 cm tjock och tryckavlastar på ett mycket effektivt sätt
regionen runt malleolerna samt tålederna, hälbenet och kring hallux valgus
området. Heelbooten kan användas dygnet runt och
det går bra att ta några steg vid behov. Den är lätt
att hålla ren. Maskintvättas i 40 ° eller 60 ° i 30 min.
Torktummlas i lågt värme. Kan desinficeras i Virkon.
Produkten kommer färdig att användas. Det finns inga
lösa delar eller inställningar. Vikt: 0,2-0,5 kg.

StimuLITE Heelboot Storlekar
Small
Medium
Artikelnummer
Höjd
Passar skostorlek
Omkrets B (framfot)
Omkrets A (vad)

Large

HEEL-S
27 cm
35-41
20-32 cm

HEEL-M
33 cm
35-45
25 - 38 cm

HEEL-L
36 cm
40-48
30 - 38 cm

> 40 cm

40 - 45 cm 45 - 50 cm
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Stimulite® FÅRSKINNS ÖVERDRAG: 100% naturlig fårskinnsovanskikt. Töjbar i längsriktning, naturligt
andningsaktiv och lukt resistent. Maskintvättbar i 30°.
GLID ÖVERDRAG:Tillverkat i ett slitstarkt, svart power-mesh tyg, med sido ventiler och en halkfri
botten för att möta kraven från sport, camping och daglig användning. Maskintvätt 60°.
VATTENTÄTT ÖVERDRAG: vattentät stretch
nylon som kommer att hålla din dyna torr
i regnet, vid poolen eller i duschen. Hätta
som träs över dynan. Maskintvättbar, tål att
torktummlas

Stimulite® ON TOPP dynfodral
Har du en konventionell dyna, tex koxitdyna, som fungerar bra, men
är varm och hård? Med Stimulite® ON TOPP kommer din dyna att
andas för att leda värme och fukt från kroppen. Denna avtagbara
överdrag har en 2 cm tjockt skikt av Stimulite® Honeycomb som
passar på det flesta dynor. Maskintvättbar.

Stimulite® ON TOPP
SOT1414 = 36x36 cm
SOT1616 = 41x41 cm
SOT1618 = 41x46 cm
SOT1818 = 46x46 cm
SOT2020 = 51x51 cm

Sittdjup

Med bibehållen CE-Märkning får Du förändra dynan på följande sätt:
Dynan är tillverkad i 100% termoplastisk polyuretan. Den skärs med en vass kniv eller bandsåg. Men kan också med
fördel skäras med en kniv där man värmer upp bladet. Dynan ”repar” ej upp sig utan bibehåller sin form efter att den
är skuren
SITTBREDD: Man får skära i längsriktning 2,5 cm per sida i dynan. Dvs 5 cm totalt.
BAKKANT: Man får skära ut för rullstolsrör. Tag då av hörnet på dynan lika stort som röret har i diameter. Du får ej
korta hela sittdynan i bakkant!
FRAMKANT:Du får skära av dynan i djupled och Du kan skära olika långt för varje ben. Gör då ett vertikalt 90° snitt
Max 2,5
mot skärytan. Max 5 cm totalt i djupled.
cm per
SKÄRpåEJ
HÄR!
DYNANS HÖJD: Det är ej tillåtet att förändra eller skära uppe på sittytan eller på undersidan
dynan.
Det är endast sida
tillåtet att skära i kanterna, se ovan.

Sittbredd

Max total
5cm per
sida
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För varje Stimulite® sittdynmodell och storlek finns det extra överdrag att beställa.
Alla överdrag till Stimulite® sittdynor har en artikelnummer enligt följande mönster:
Överdragskod + Modellkod + storlekskod (+S om dynan har rund botten)
till exempel: COVCL1516, COVOUTCD2020 eller WCOVSM1718S
OBS! Se till att modell och storlekskoden för överdraget motsvarar dynan den ska användas till.
Överdragskod
Modellkod
Passar till
COV

= Corduraöverdrag

CD

= Contoured *

CD, CDXS, CDBB, CDBBXS

WCOV

= Ullöverdrag

CL

= Classic *

CL, CLXS

COVOUT

= Glidöverdrag

SM

= Slimline *

SM, SMXS

Vid nyinköp levereras varje Stimulite® SI
= Silver **
sittdyna med 1 st Corduraöverdrag
SMRT = Smart **
passande till modell och storlek.
SP
= Sport **
Tvättråd:
COV: 40° , 60° 30min
COVOUT: 40° , 60° 30min
WCOV: 30°
WPC: 60°

SI
SMRT, SP
SP, SMRT

CLBA = Classic Bariatric **

CLBA

PD

PD

= Barndyna Corbee *

PDCD = Barndyna Contoured ** PDCD
* = finns med plan eller rund botten
** = finns bara med plan botten

Vattentätt hätta: WPC + Storlekskod, passar till alla modeller
Storlekskod
2218 °

= b26 d26 cm 1517 z = b38 d43 cm
= b31 d31 cm 1518 z = b38 d46 cm

1718 z = b43 d46 cm
1720 z = b43 d51 cm

= b31 d36 cm 1520 z = b38 d451cm
= b33 d41 cm 1616 W = b38 d41 cm

1816 z = b43 d41 cm
1817 z = b43 d43 cm

= b36 d36 cm 1617 z = b41 d43 cm
1416 W = b36 d41 cm 1618 z = b41 d46 cm
1418 z = b36 d46 cm 1620 z = b41 d51 cm
1420 z = b36 d51 cm 1716 z = b43 d41 cm

1818 z = b46 d46 cm
1820 z = b46 d51 cm
2016 s = b51 d41 cm
2018 s

= b51 d46 cm

2420 w = b61 d51 cm
2422 w = b61 d56 cm
2424 ° = b61 d61 cm

1516 z = b38 d41 cm 1717 z = b43 d43 cm

2020 s

= b51 d51 cm

2620 °

1010 l
1212 l
1214 l
1316 1
1414 W

l = storleken finns bara i PD, PDCD
1 = storleken finns bara i SMRT
W = storleken finns i PD, PDCD, CD, CL, SM, SI, SMRT, SP
z = storleken finns i CD, CL, SM, SI, SMRT, SP
w= storleken finns i CL,CLBA

= b56 d46 cm

2220 s = b56 d51 cm
2222 w = b56 d56 cm
2224 w = b56 d61 cm
2418 w = b61 d46 cm

= b65 d51 cm

s = storleken finns i CD, CL, SM, SI,
SMRT, SP, och CLBA
s = storleken finns i CD,CL,CLBA
° = storleken finns bara i CLBA

s = storleken finns i CD,CL,CLBA
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Stimulite® ställbar RYGGSTÖD
med Honeycomb material låter luften cirkulera och
fukt avdunsta samtidigt som den utjämnar trycket
för exceptionell komfort och stabilitet. Justerbart
med kardborrband. Detta är en komplett rygg då du
tar bort rullstolens befintliga rygg och ersätter med
denna produkt. Kan kombineras med lumbar stöd för
extra stabilitet. Finns för fast eller kryssram rullstolar
från 36 till 61 cm bred. Maskintvättbar.

STIMULITE STÄLLBAR RYGGSTÖD
För ihopfällbara rullstolar
För rullstolar med fast ram
Art.nr
Bredd
Höjd
Art nr.
Bredd
Höjd
BACK1416
36 cm
41 cm BACKR1412 36 cm
31 cm
BACK1616
41 cm
41 cm BACKR1612 41 cm
31 cm
BACK1816
46 cm
41 cm BACKR1812 46 cm
31 cm
BACK2016
51 cm
41 cm BACKR2012 51 cm
31 cm
BACK2216
56 cm
41 cm BACKR2212 56 cm
31 cm
BACK2416
61 cm
41 cm BACKR2412 61 cm
31 cm

Stimulite® SVANKSTÖD
Oavsett om du sitter i en stol eller bil, denna eleganta och
andningsaktiva Stimulite® svankstöd kommer att förbättras din
hållning och lindra tryck, samtidigt att den håller dig sval och torr.
Svankstödet har för fastsättning en avtagbar, justerbar rem. Tvättbar.
Art.nr: LSUPP, 1 storlek passar alla dynor

Stimulite® justerbara positionerings KILAR
Täckt i Cordura tyg med kardborre för enkel fastsättning under dynan.
Finns i två höjder - 2,5 och 5 cm
samt två längder - 36 eller 40 cm

KILAR Storlekar
KIL3S
= 2,5x36x25 cm
KIL3L
= 5x36x25 cm
KIL5S
= 2,5x40x25 cm
KIL5L
= 5x40x25 cm

Kundtjänst / Order: Ring 031-52 18 95 (SE), 48 50 32 97 (NO) eller maila till goran@rehabshop.com

Stimulite® Madrasser

Stimulite 3-ZON MADRASS är en statisk madrass med
trycksårsförebyggande och tryckavlastande egenskaper. Madrassen består
av en överdel och, valvis, en underdel, och är lämplig för vård av brukare med
trycksår upp till sårgrad 3 eller med behov av smärtlindring. Madrassen är
avsedd för bruk på sjukhus eller i hemmiljö. Madrassens överdel kan också
användas som bäddmadrass ovan på en vanlig madrass. Med sin konstruktion
är Stimulite madrassen stabil att sitta på i kanten, vilket gör den särskilt
lämplig för brukare som vill flytta mellan säng och rullstol. Stimulite madrassen är ljudlös, skötselfri, och har lågt vikt.
Madrassns överdel är konstruerad av sexkantceller i bikakestruktur (Honeycomb) och består till 100% av medicinsk
godkänd termoplastisk polyuretan (TPU), vilket tål kontakt med fukt eller kroppsvätskor, inklusive urin. Väljer man till
en underdel, finns den i TPU Honeycomb, eller skumfjädrar av polyeter skum. Stimulite madrasser, liksom alla andra
Stimulite produkter, erbjuder ”Total Pressure Management”: Tryckavlastning, minskad skjuvning samt ventilation.
Brukarvikt för vuxenmadrasser är 25-180 kg, och för barnmadrasser mellan 0-50 kg. Stimulite madrasser erbjuds
i tre bredder: 82,5 cm, 85 cm, och 90 cm. Längden är 200 cm. Vid behov levereras Stimulite madrasser med ett
ångpermeabelt men vattentätt hygienöverdrag. Vill man till fullo utnyttja madrassens ventilerande effekt användes ett
vanligt lakan. Skumbasen ska då inkläs i hygienöverdraget.
Stimulite madrasser finns i tre utformningar:
Som övermadrass / bäddmadrass:
Som helmadrass:
m Vid behov av maximalt tryckm Vid behov av maximalt tryckavlastning och ventilation.
avlastning och ventilation.
m En lättanvänd madrass som passar m Ger trycksårsbehandling upp till grad
på de flesta sänger / madrasser /
3. Har man behov av det kan man dela
sängramar.
på produkten och använda överdelen
m Lätt att flytta med till för exempel
som en toppmadrass vid ex resa.
sommarboende
m Madrassen levereras i två modeller
m Följsam vid användandet av en
- BiLite Complete Comfort med extra
reglerbar fot- och huvudända då de
mjuk skumbas för ökat komfort
inte bildas några veck i vinklarna
- BiLite Complete Support med fastare
m 3-zon koncept med mjukare huvud- TPU bas för ökat stöd under för
och fotdel
flyttning och lägesändringar
m Vikt: 7kg, Brukarvikt: 25-180kg
m Vikt: 12-19kg, Brukarvikt: 25-180kg

Som barnmadrass:
m Vid behov av tryckavlastning och
ventilation för barn upp till 50 kg.
m Används som hel- eller övermadrass
m Vikt: 2kg, Brukarvikt: 0-50kg

Kundtjänst / Order: Ring 031-52 18 95 (SE), 48 50 32 97 (NO) eller maila till goran@rehabshop.com
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STIMULITE 3-ZON MADRASS-KITS
Typ
Helmadrass Extra Mjuk
Helmadrass Extra Mjuk
Helmadrass Extra Mjuk
Helmadrass fast
Helmadrass fast
Helmadrass fast
Bäddmadrass
Bäddmadrass
Bäddmadrass

Art nr
Bredd Längd
3ZON82B 82,5 cm 200 cm
3ZON85B 85 cm 200 cm
3ZON90B 90 cm 200 cm
3ZON82BF 82,5 cm 200 cm
3ZON85BF 85 cm 200 cm
3ZON90BF 90 cm 200 cm
3ZON82
82,5 cm 200 cm
3ZON85
85 cm 200 cm
3ZON90
90 cm 200 cm

Höjd
19 cm
19 cm
19 cm
12 cm
12 cm
12 cm
7 cm
7 cm
7 cm

Botten
Skumfjäder
Skumfjäder
Skumfjäder
Honeycomb
Honeycomb
Honeycomb

Består av:
GSR00056, FOUNDATION33, COVIN3380BH, BAG
GSR00067, FOUNDATION34, COVIN3480BH, BAG
SRC00024, FOUNDATION36, COVIN3680BH, BAG
GSR00056, FOUNDATION33F, COVIN3380B, BAG
GSR00067, FOUNDATION34F, COVIN3480B, BAG
SRC00024, FOUNDATION36F, COVIN3680B, BAG
GSR00056, COVIN3380, BAG
GSR00067, COVIN3480, BAG
SRC00024, COVIN3680, BAG

RESERVDELAR TILL STIMULITE 3/ZON MADRASS KITS
Beskrivning
Övermadrass /
Bäddmadrass

Art nr.
GSR00056
GSR00067
SRC00024
Madrassbas, extra mjuk FOUNDATION33
(Skumfjäder)
FOUNDATION34
FOUNDATION36
Madrassbas, fast
FOUNDATION33F
(Honeycomb)
FOUNDATION34F
FOUNDATION36F
Hygienöverdrag
COVIN3380B
COVIN3480B
COVIN3680B
COVIN3380BH
COVIN3480BH
COVIN3680BH
COVIN3380
COVIN3480
COVIN3680
Komfortöverdrag
COVST4080
Fuktuppsamlare
INMATT3227
Väska
BAG

Max tvätt
60 ° 30 min
60 ° 30 min
60 ° 30 min
N/A
N/A
N/A
60 ° 30 min
60 ° 30 min
60 ° 30 min
95 °
95 °
95 °
95 °
95 °
95 °
95 °
95 °
95 °
60 °
95 °
60 °

Desinfektion
Virkon
Virkon
Virkon
N/A
N/A
N/A
Virkon
Virkon
Virkon
Alkohol /
Virkon

N/A
N/A
/NA

Bredd
82,5 cm
85 cm
90 cm
82,5 cm
85 cm
90 cm
82,5 cm
85 cm
90 cm
82,5 cm
85 cm
90 cm
82,5 cm
85 cm
90 cm
82,5 cm
85 cm
90 cm

Längd
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm
200 cm

80 cm

200 cm

Höjd
7 cm
7 cm
7 cm
12 cm
12 cm
12 cm
5 cm
5 cm
5 cm
12 cm
12 cm
12 cm
19 cm
19 cm
19 cm
7 cm
7 cm
7 cm

passar till
alla madrass kits
alla madrass kits
alla madrass kits
3ZON82B
3ZON85B
3ZON90B
3ZON82BF
3ZON85BF
3ZON90BF
3ZON82BF, FOUNDATION33
3ZON85BF, FOUNDATION34
3ZON90BF, FOUNDATION36
3ZON82B
3ZON85B
3ZON90B
3ZON82, FOUNDATION33F
3ZON85, FOUNDATION34F
3ZON90, FOUNDATION36F
alla madrasser
alla madrasser
alla madrasser

Stimulite® Bassinet & Crib Matress - Barnmadrassen som andas
Helt ventilerad barnmadrass som tillåter barn att andas genom Honeycomb materialet och vätska att rinna
igenom. Materialet är antibakteriellt samt kvalster och svampfritt. För att reducera risken med plötsligt
spädbarnsdöd ska barnet ligga i ett naturligt mikroklimat så att den inte blir för varm och minskas risken
för att andas in sin egen CO2. Stimulite® ventilerade struktur gör att luft och vätska kan rinna genom
madrassen och barnet ligger torrt och svalt på madrassen. Madrassen har ett överdrag i ekologisk bomull.
Man kan använda den med eller utan överdrag. Vill man bäddamed vanliga lakan går det också bra.Tvätta
madrasskärnan separat i maskin 60°, 30 minuter i tvättmaskin utan blekmedel.
Art.nr
BASSINET
CRIBMATT2448
CRIBMATT2456
CRIBMATT2752
CRIBMATT2856
CRIBMATT2863

Bredd
39 cm
60 cm
60 cm
68 cm
70 cm
70 cm

STIMULITE Barnmadrasser

Längd Tjocklek Hygienöverdrag
80 cm
5 cm COVINBASSINET
120 cm
5 cm COVINCRIB2448
140 cm
5 cm COVINCRIB2456
130 cm
5 cm COVINCRIB2752
140 cm
5 cm COVINCRIB2856
160 cm
5 cm COVINCRIB2863

Komfortöverdrag
COVSTBASSINET
COVSTCRIB2448
COVSTCRIB2456
COVSTCRIB2752
COVSTCRIB2856
COVSTCRIB2863

Vikt
ca 2kg
ca 2kg
ca 2kg
ca 2kg
ca 2kg
ca 2kg

Brukarvikt
0-50kg
0-50kg
0-50kg
0-50kg
0-50kg
0-50kg

Stimulite® kudde till sängen
Vår ventilerad Wellness kudde har ett lyxigt mjukt tryckavlastande Stimulite®
Honeycomb material så att du kan andas fritt samtidigt hålla dig sval och torr.
Formar sig behagligt efter huvud och nacke. Har förstärkning på ena sidan för
stabilitet. Maskintvättbar 60°
Stimulite® HÄLSO KUDDE
Vår nya Hälso kudde är ett perfekt komplement till Stimulite® Yoga matta.
Andningsaktiv, den har två olika sidor. Används som ett huvud eller ryggstöd,
samt rese kudde! Tvättbar
Stimulite® YOGA MATTA
Massera din kropp samtidigt som du stretchar! Med vår Yoga matta, gör du
golv övningar och stretching verkligen njutbart på grund av den massagen
som bikakeceller ger dig. När du flyttar dig, böjar sig cellerna och stimulerar
blodflödet, vilket leder mer syre till vävnader och avslappnande muskler. Perfekt
för terapi, meditation och även för att sova. Den lätta Yoga mattan kan rullas till
en kompakt storlek och kommer med ett töjbart, andningaktiv överdrag. Detta är
också en fantastisk matta för avkoppling vid poolen, de öppna bikakeceller låter
vattnet rinna igenom så du håller dig torr och bekväm. Tvättbar.
Kundtjänst / Order: Ring 031-52 18 95 (SE), 48 50 32 97 (NO) eller maila till goran@rehabshop.com

Om Rehabshoppen
Göran Sjödén Rehabshop AB startade sin butiksverksamhet 1995, med inriktning på produkter för
hjälpmedel, träning, sjukvård, skor och skoinlägg. Företaget har sedan 1999 en del som inriktar sig på
försäljning av sittdynor och madrasser som är trycksårsförebyggande. Här säljer man dessa produkter
genom avtal med Sveriges landsting och kommuner. Under hösten 2014 startades ett dotterbolag i
Norge med namnet Gøran Sjødens Rehabshop Norge A/S. Här säljs sittdynor och madrasser till den
norksa markanden, bl.a. genom avtal med norska NAV.
Under årsskiftet 2015-2016 delades bolaget enligt följande:
• Göran Sjödéns Rehabshop AB moderbolag
• Göran Sjödén Rehab Butik AB Dotterbolag med butiksförsäljning
• Göran Sjödén Rehab Distribution AB dotterbolag som ansvarar för försäljning av Stimulite produkter
• Göran Sjödén Rehabshop Norge AS dotterbolag som ansvarar för försäljning av dynor och
madrasser i Norge.
Företagen är helägda av Göran Sjödén och Brigitte Sjödén. Både Göran och Brigitte har arbetat med
antidecubitus produkter och hälpmedel sedan början på 80-talet och har god kunskap, och personlig
erfarenhet inom området.
Företaget har en gemensam hemsida med information av det totala produktsortimentet, med
webbhandel, adress www.rehabshop.se. Mer information om Stimulite produkter finns på www.
stimulite.se och www.stimulite.no
Företaget är anslutet till Hjälpmedelstjänsten, NAV samt Marknadsplatsen Företagen är miljöcertifierat
samt är medlem i Svensk Handel Göteborg.

GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB
Bultgatan 17, 442 40 KUNGÄLV
Tel: 031-52 18 95
Fax: 031-52 18 92
email: goran@rehabshop.com
www.rehabshop.se
GØRAN SJØDEN REHABSHOP NORGE AS
Postboks 157 1378 Nesbru
Tel: 48 50 32 97
email: goran@rehabshop.com
www.rehabshop.com

Samtliga Stimulite®
produkter är
brandtestade och
godkända enligt
ISO 7176-16, SS;EN 597 och
SS-EN 1021 samt CE-märkta.

