Bima active
Stadig tryckfördelande rullstolsdyna. Avsedd för aktiva personer som föredrar en offensiv
sittställning. Dynan lutar 5 grader framåt.

 Stadig och form stabil
 Formgjutet tryckfördelande sittskikt
 Plan sittyta för ökad rörlighet
 5 graders framåtlutning
 Svag sittgrop
 Lätt konstruktion
 Vinklade kanter för ryggrör
 Kardborre hona på undersidan
 Kupad eller plan botten
 Flera storlekar

Konstruktion

Överdrag

Bima active är uppbyggd på en bas av polyeten
(Evazote 50) Det gör konstruktionen lätt och
stadig. 42x50cm väger endast 1050 gram.
Framåtlutning 5 grader och sittgrop tillverkas av
regenererat skum 100kg/m3 och polyeter
75kg/m3.
Det formgjutna sittskiktet med hexagoner skapar
luftighet och en god tryckfördelning.
Dynans främre del under lår har plan ovansida
för ökad rörlighet

Dynan har som standard ett heltäckande
överdrag av svart laminerad velour.
Sittytan är monterad med motsatt
fiberriktning. Det förhindrar glidning framåt
och samtidigt underlättar sidoförflyttning och
förflyttning bakåt.
Överdraget är försett med handtag.
Kardborre hona på undersidan

Alternativa överdrag
Förutom standard överdraget finns
heltäckande inkontinensöverdrag med sittyta
av mjuk och luftig frotté. Vätsketät undersida
av slitstark polyuretan. Frottéytan har god
värme- och fuktavledningsförmåga.
Kardborrehona på undersidan. För att
beställa lägg till -2 i slutet av artikelnumret.
T.ex. 70-4545-P-2

Anpassningar
Bima active kan beställas med kupad eller plan
botten. Kupad bottenform används i rullstolar
med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Plan
bottenform används när rullstolen har en fastare
och stadigare sits som inte behöver kompenseras
med utjämningsskiva.

Bima active kan anpassas direkt i fabrik enligt
önskemål. Enligt beskrivning/ skiss kan vi
anpassa mått, sitsvinkel och benlängdsskillnad.

Bima active med kupad botten. Artikelnummer, mått och max brukarvikt
(cm)
Bredd
33
36
39
42
45
50

Sitsdjup
35/40
70-3335-K
70-3635-K
70-3935-K
70-4235-K
70-4535-K
70-5035-K

Sd/ Sdtot där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sdtot = Sitsdjup på mitten
40/45
45/50
50/55
70-3340-K 70-3345-K 70-3350-K
70-3640-K 70-3645-K 70-3650-K
70-3940-K 70-3945-K 70-3950-K
70-4240-K 70-4245-K 70-4250-K
70-4540-K 70-4545-K 70-4550-K
70-5040-K 70-5045-K 70-5050-K

Dynans
höjd (cm)

Max
vikt (kg)

9/5
9/5
9/5
9/5
9/5
9/5

135
135
135
150
150
150

Dynans
höjd (cm)

Max
vikt (kg)

8/4
8/4
8/4
8/4
8/4
8/4

135
135
135
150
150
150

Bima active med plan botten. Artikelnummer, mått och max brukarvikt
(cm)
Bredd
33
36
39
42
45
50

Sitsdjup
35/40
70-3335-P
70-3635-P
70-3935-P
70-4235-P
70-4535-P
70-5035-P

Sd/ Sdtot där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sdtot = Sitsdjup på mitten
40/45
45/50
50/55
70-3340-P 70-3345-P 70-3350-P
70-3640-P 70-3645-P 70-3650-P
70-3940-P 70-3945-P 70-3950-P
70-4240-P 70-4245-P 70-4250-P
70-4540-P 70-4545-P 70-4550-P
70-5040-P 70-5045-P 70-5050-P

Fakta
Klassificering: AB Tryckfördelande ISO-kod 181006

Extra överdrag

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

För att beställa extra överdrag ange Ö
framför artikelnumret (Ö70-4545-P)
För att beställa extra heltäckande
inkontinensöverdrag i luftig frotté ange Ö
framför artikelnumret Ö70-4545-P-2

Garanti: 2 år
CE-märkt enligt (LVFS) MD 93/42/EEG

I

Märkning enligt Hjälpmedelsinstitutets föreskrift
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Dynans vikt: Bima active 42x50x8/4cm ca 1,05 kg
Material i dynbas: polyeten, polyeter, polyuretan
Material i överdrag: Svart laminerad velour, alternativt
inkontinensskyddad mjuk frotté
Rekonditionering:
Tvättas för hand med tvållösning eller sprayas försiktigt
Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion
alt. med vatten och tvållösning som förbehandlats med
bakteriehämmande medel. Dynbasen klarar även att
ångtvättas.
Överdraget tvättas i maskin 60ºC, med avigsidan utåt och
stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling

BIMA PLASTTEKNIK AB
Trålvägen 5
432 74 TRÄSLÖVSLÄGE
Telefon 0340–41950
Fax 0340–41790
info@bimaplastteknik.se
www.bimaplastteknik.se

