Varilite sittdynor
Tryckavlastande dynor med en
kombination av luft och skum

• Reflex • Zoid • Evolution • Meridian • Proform

Varilite
Varilite sittdynor är en unik serie sittdynor
som anpassar sig till brukaren genom en
kombination av luft och skum.
Komfort, tryckavlastning och stabilitet är viktiga egenskaper för god hälsa hos personer
som sitter i rullstol. Sittdynan är avgörande för att uppnå ett effektivt posturalt stöd för
såväl arbete, lek och fritid.

Varilite sittdynor ger dig flera fördelar:
• Dynorna har mycket goda tryckavlastande egenskaper vilket ger en hög komfort och
minskar risken för sittsår.
• Konstruktionen med skum och luft dämpar även effektivt stötar, vibrationer och
skjuvningskrafter.
• Med den inbyggda luftventilen ställs dynan lätt in efter varje användare.
• Kombinationen av olika hårdheter på skummet i dynorna ökar stabiliteten och
förbättrar positioneringen.
• Varilites dynor anpassar sig till den enskilde individen varje gång man sätter sig.
• Dynorna går enkelt att anpassa till vänsterhänta. De har inga lösa delar utan allt ligger i
övedraget.
• Skummet i dynorna har samma goda egenskaper oberoende av omgivande
temperatur (sommar/vinter).
• Dynorna har en låg vikt och en låg sitthöjd i belastat läge.
• När dynorna avlastas och luftventilen öppnas återgår skummet till sin ursprungliga
form vilket gör att skummet behåller sin spänst och egenskaper under en lång tid.
• För ökad positionering finns passande kilar (wavebasar).
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m = Cirkulation
Luft & Sku

Så fungerar det ...
Reflex, Evolution & Meridian

1. Kärna av skum

Hårdare

Hårdare

Dynan består av olika typer av skum;
- Mjukt skum i sitgropen för det tryckkänsliga
området runt sittbenen, tryckavlastar och
positionerar.

Zoid
Hårdare

Hårdare

Mjukt

Mjukt

Medium

Medium

- Mediumhårt skum ger tryckfördelning och
positionering av bäcken och lår.
Hårdare

- Hårdare skum runt om dynan samt som grendelare
ger stöd och positionering.

Framdel på dyna

Framdel på dyna

Användare som har nedsatt balans eller som ofta
gör överflyttningar får en viktig stabilitet av dynan.
Dynornas skum är innesluten av ett vatten- och
lufttätt stretchmaterial.

2. Ventilen justerar luftmängden
Alla dynor utom Reflex använder sig av Varilites
tvåvägsventil. Brukaren sätter sig på en fullt
luftfylld dyna och öppnar sedan ventilen för att
släppa ut luft ur hela sittdelen. Brukaren sjunker
ner i dynan och positioneras och ventilen stängs
när korrekt stöd uppnåtts. Innerdynan är vändbar,
om man önskar ventilen på vänstersidan.
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3. Överdrag
Alla dynor utom Reflex går att få med både
luftöverdrag eller inkontinensöverdrag.
Överdragen är tillverkade av ett stretchmaterial
med ett nätliknande tunt skum på insidan.
Materialet ger extra tryckfördelning och en viss
luftcirkulation som håller dynan svalare.
Undersidan är tillverkad i ett antiglidmaterial.
Överdragen uppfyller ISO-standard 7176-16* och är
tvättbara i maskin.
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4. Kil

2

Anpassningsbar kil ingår som standard för
Evolution och Proform. Den avlastar på ett enkelt
och bra sätt sittbenen genom att lägga mer
belastning på låren och skapa en större sittgrop.
Kilen motverkar även skjuvningskrafter.
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Te s t v i n n a r e
Oberoende studier har visat att Varilites teknik
med luft och skum gör Evolution till testvinnande
dyna när det kommer till att dämpa stötar och
vibrationer (RESNA 2000)

*Överdraget uppfyller ISO-standard 7176-16 gällande
antändning av stoppade rullstolskomponenter och är
testade enligt ISO 8191-1 och ISO 8191-2 (motsvarande
EN 1021-1 och EN 1021-2 enligt SP-utlåtande).
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Dynor
översikt

Reflexdynan har en inbyggd
ventil/funktion som tillåter
brukaren att sjunka ner och
positioneras i dynan utan att
man sitter genom skummet.
När brukaren lämnar dynan så
blåser den automatisk upp sig
själv. Ingen inställning behövs
göras, dynan sköter sig helt själv.

Zoid är idealisk för aktiva brukare
med medelstor risk för trycksår.
Låg höjd och kilformad design
gör den perfekt att använda till
aktiva rullstolar.

Reflex

Zoid

Luft och skum

Luft och skum

Tryckavlastning

Medel

Medel

Positionering

Medel

Medel

Låg

Låg

Mjukt skum

Mjukt skum

Medial lårdelare

Hårdare skum

Nej

Lateralt lårstöd

Mediumhårt skum

Mediumhårt skum

En

En

Höjd

8 cm

7,5 cm

Vikt

800 g

560 g

Max brukarvikt (beroende av dynstorlek)

upp till 300 kg

upp till 300 kg

Storlekar

30x30 - 50x50

30x20 - 50x50

Anpassningsbar kil

Nej

Nej

Wavebase som tillval

Nej

Ja

043303

043303

Inkontinens

Luft alt. Inkontinens

----

upp till nivå 2

Dynans uppbyggnad

Sittgrop
Lateralt bäckenstöd

Antal luftkammare

ISO-kod
Överdrag
Trycksårskategori (EPUAP)
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Evolution är idealisk för brukare
med hög risk för trycksår och
som är I behov av en symmetrisk
positionering. Kil ingår för att
motverka skjuvning.

Meridian är idealisk för att
förhindra att bäckenet tippar
bakåt. Meridian passar till
de brukare som har stor risk
att utveckla trycksår samt
som behöver symmetrisk
positionering.

Proform NX är en idealisk dyna för
brukare med tex benlängdsskillnad, snedställt bäcken eller som
är amputerad. Proform NX
passar till dem som behöver en
tryckavlastande, lätt, anpassningsbar dyna. Kan beställas med en
eller två luftkammare.

Evolution

Meridian

Proform

Luft och skum

Luft och skum

Luft och skum + hård bas

Medel-hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Maximal

Hög

Hög

Maximal

Mjukt skum

Mjukt skum

Formad bas

Hårdare skum

Hårdare skum

Formad bas

Mediumhårt skum

Mediumhårt skum

Formad bas

En

Två

En eller två

9,5 cm

9,5 cm

12 cm

997 g

997 g

1300 g

upp till 300 kg

upp till 300 kg

upp till 300 kg

30x35 - 60x50

30x35 - 60x50

30x35 - 50x50

Ja (ingår)

Nej

Ja (ingår)

Ja

Ja

Ja

043303

043303

043303

Luft alt. Inkontinens

Luft alt. Inkontinens

Luft alt. Inkontinens

upp till nivå 3

upp till nivå 3

----
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Reflex™
Dyna för brukare som
har låg eller medelstor
risk för trycksår.

Varilite Reflex är en mycket uppskattad dyna
av både brukare och förskrivare då den aldrig
behöver justeras. Dynan anpassar sig själv
efter brukarens kropp och ger tryckavlastning,
komfort och stabilitet.
Reflex är en idealisk dyna för till exempel
vårdboenden och sjukhus, där en effektiv,
underhållsfri och tryckavlastande dyna behövs.

FAKTA Reflex
Höjd 8 cm
Vikt 800 g (dyna 45x45 cm)

Reflex är en ventilfri sittdyna vilket gör den
ännu enklare att använda. Dynan består av
kombinationen luft och skum.
Reflexdynan justerar själv in sig med rätt mängd
luft när brukaren sätter sig på dynan. Den formar
sig efter brukaren form så vikten fördelas över
hela dynans yta.
När belastningen upphör återfylls dynan
automatiskt med luft.

Max brukarvikt: upp till 300 kg
(beroende av dynstorlek)
ISO-kod 043303
Antändningstestad enligt:
ISO 7176-16 och 8191-1

Fördelar med Reflex
•
•
•
•

UPPBYGGNAD
1. Överdrag
Inkontinensöverdrag

Hög komfort och stabilitet
Enkel hantering - ingen utprovning
Automatisk anpassning till brukaren
Överdraget är avtagbart,
antiglidbehandlat och tvättbart i
maskin 60°C

2. Stretchmaterial
Skumdynan är
innesluten av ett
vatten- och lufttätt
stretchmaterial.
3. Skumstomme
Luftgenomsläppligt
skum med olika
fasthet.

1

2

3

Jämförande tryckmätning

A Tryckmätning av ny
Reflex dyna

Reflexdynan visar en i stort sett
oföränderlig tryckavlastning även
efter en rigorös testning av dess
livscykel.

B Tryckmätning av
en Reflexdyna som
testats 20 000 gånger
med 80 kg tryck.
A

B
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Zoid
Dyna för aktiva brukare
med medelstor risk för
trycksår.

Varilite Zoid är dynan för brukare som
behöver en låg, kilformad dyna utan
medial lårdelare.
Dynans låga vikt och utmärkta
stötdämpningsegenskaper uppskattas
av aktiva brukare.
FAKTA Zoid
Höjd 7.5 cm
Vikt 560 g

Låg dyna, rundad framkant, stabilitet, komfort
och enkelhet har gjort Zoid till de aktiva
brukarnas val. Med en höjd på endast 7 cm väger
den största storleken av Zoid endast 560 gram.
Den kilformade designen gör dynan idealisk
för rullstolar med fast ram/aktiva rullstolar.
Överdraget är designat för att skydda låren för
brukare med korta hamstrings eller brukare som
gärna stoppar in sina ben under rullstolen.

Max brukarvikt: upp till 300 kg
(beroende av dynstorlek)
ISO-kod 043303
Antändningstestad enligt:
ISO 7176-16 och 8191-1

Fördelar med Zoid

UPPBYGGNAD
1. Överdrag
Luftöverdrag alt. inkontinensöverdrag

•
•
•
•
•

Låg vikt
Enkel ventiljustering
Utmärkt anpassning till brukaren
Kilformad design passar aktiva brukare
Vändbar dyna ger möjlighet att välja
ventilsida för att passa olika brukare
• Överdraget är avtagbart,
antiglidbehandlat och tvättbart i
maskin 60°C
• Kan kombineras med Wavebas

2. Stretchmaterial
Skumdynan är
innesluten av ett
vatten- och lufttätt
stretchmaterial.
3. Skumstomme
Luftgenomsläppligt
skum med olika
fasthet.
4. Ventil
Justerar luftmängden
i dynan

Hårdare
Mjukt

Medium

Skumgummi utan markerad grenkil.
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Evolution™
Dyna för brukare med
hög risk för trycksår.

Varilite Evolution rekommenderas till brukare
med många olika diagnoser, t.ex. stroke, MS,
neurologiska skador/sjukdomar, cerebral pares
och ryggmärgsskador.

FAKTA Evolution

Evolution har en mycket bra tryckfördelning samt
positionering. Brukarna uppskattar den låga vikten,
bekvämligheten och att dynan är enkel att använda.
Det finns inget behov av att knåda, manipulera eller
pumpa dynan – den sköter helt enkelt sig själv.

Höjd 9.5 cm
Vikt 997 g
Max brukarvikt: upp till 300 kg
(beroende av dynstorlek)
ISO-kod 043303
Antändningstestad enligt:
ISO 7176-16 och 8191-1

Fördelar med Evolution

UPPBYGGNAD
1. Överdrag
Luftöverdrag alt. inkontinensöverdrag

•
•
•
•

Enkel ventiljustering
Anpassningsbar kil avlastar sittbenen
Utmärkt anpassning till brukaren
Vändbar dyna ger möjlighet att välja
ventilsida för att passa olika brukare
• Överdraget är avtagbart,
antiglidbehandlat och tvättbart i
maskin 60°C
• Kan kombineras med Wavebas

2. Stretchmaterial
Skumdynan är
innesluten av ett
vatten- och lufttätt
stretchmaterial.
3. Skumstomme
Luftgenomsläppligt
skum med olika
fasthet.
4. Kil
Anpassningsbar kil
5. Ventil
Justerar luftmängden
i dynan

8

1

5

2

3

4

Fördelar med kil
Kilen ökar trycket på undersidan av låren vilket avlastar sittbenen och sprider ut trycket
på en större del av dynan. Genom att använda kilen ändrar man inte vinkeln mellan
dyna och rygg på rullstolen. Kilen är 5 cm hög och enkel att justera vid behov.

Tryckmätning med kil

Tryckmätning utan kil

Framdel på dyna

Framdel på dyna

Tryckets mittpunkt

Tre olika hårdheter på skummet
• Hårdare skum används runtom dynan och
som medial lårdelare (ej på Zoid) för att
ge posturalt stöd.

Hårdare

Hårdare
Mjukt

• Mediumhårt skum används under låren
och låter brukaren sjunka ner i dynan för
att öka tryckfördelningen.

Medium

• Mjukt skum används under sittben och
svanskota för att avlasta det mest tryckkänsliga området. Skummen jobbar
tillsammans för att skapa en bra sittgrop
och ge brukaren optimal tryckavlastning.

Hårdare
Framdel på dyna

Wavekil 1 CPW

Wave basar
- tillbehör för ytterligare positionering
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Wavebas 2 LPB

Wavebas 3 CPB

Meridian™
För brukare med hög risk
för trycksår och ett behov av
symmetrisk positionering.

Varilite Meridian, med två luftkammare,
rekommenderas till brukare inom ett stort
område diagnoser, t.ex. stroke, ALS, MS,
neurologiska skador/sjukdomar, cerebral
pares och ryggmärgsskador.
FAKTA Meridian

Meridians tryckfördelning och positionering
är mycket bra. Brukarna uppskattar den låga
vikten, bekvämligheten och att dynan är
enkel att använda.

Höjd 9.5 cm
Vikt 997 g
Max brukarvikt: upp till 300 kg
(beroende av dynstorlek)
ISO-kod 043303

Det finns inget behov av att knåda,
manipulera eller pumpa dynan – den sköter
helt enkelt sig själv.

Fördelar med Meridian
• Enkel ventiljustering
• Dubbla luftkammare gör att bäcken
och lår kan justeras separat
• Utmärkt anpassning till brukaren
• Överdraget är avtagbart,
antiglidbehandlat och tvättbart i
maskin 60°C
• Kan kombineras med Wavebase

Antändningstestad enligt:
ISO 7176-16 och 8191-1

UPPBYGGNAD
1. Överdrag
Luftöverdrag alt.
inkontinensöverdrag
1

2. Stretchmaterial
Skumdynan är
innesluten av ett
vatten- och lufttätt
stretchmaterial.

2

3. Delad skumstomme
Luftgenomsläppligt
skum med olika
fasthet.

4

4. Ventil
Till bakre kammaren

5
3

5. Ventil
Till främre kammaren

Wavekil 1 CPW

Tillbehör för ytterligare positionering
Wave basar
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Wavebas 2 LPB

Wavebas 3 CPB

Meridian förhindrar tippat bäcken
Målet med ett sittsystem är att få en
liknande ryggkurvatur som vid stående.
Meridiandynan underlättar detta genom
att med den bakre kammaren skapa en
sittgrop för bäckenet och med den främre
kammaren ge tryck/stöd under låren
vilket förhindrar sittbenen från att glida
framåt och tippa bäckenet.
Genom att hålla bäckenet på plats
ges bäckenet en neutral eller lätt
framåttippad position vilket resulterar i en
ordentlig lumbar lordos samt en korrekt
positionering av ryggraden upp genom
bröstrygg och nacke.

Bra tryck
på låren

Förbättrad
lumbar
lordos

Bäckenet
i neutralt
läge
Sittgrop

Dubbla kammare tillåter individuell
positionering av bäcken och lår.

Tryck

Bakre kammare
(bäckenkammare)

Exceptionell tryckavlastning, positionering,
komfort och enkelhet har gjort Meridian
till vår mest avancerade tryckavlastande
rullstolsdyna. Två individuellt justerbara
kammare skapar maximal tryckfördelning,
vilket ger den absolut bästa
tryckavlastningen.

Främre kammare
(lårkammare)

Ventil för främre
kammare
Ventil för bakre
kammare

Brukaren kan positioneras snabbt och enkelt.
Meridian väger extremt lite utan att dynan
kompromissar med tryckavlastning och stöd.

Dyna med
en kammare.

Jämförande tryckmätning

Meridian™
med 2 kammare

Jämfört med en dyna som har en kammare så fördelar
Meridians två kammare trycket framåt från sittbenen mot
låren som inte är lika tryckkänsliga.
Meridian-dynan tillåter brukaren eller vårdaren att justera
den bakre kammaren/bäckenkammaren individuellt.
Detta tillåter maximal positionering av bäckenet och
trycket omfördelas från sittbenen fram till låren.
Tryckcentrum
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Proform NX

™

ProForm NX är designad
för brukare med snedställda
bäcken och andra asymmetriska
problem.

Varilite ProForm NX är den mest
avancerade dynan. Passar brukare med
t.ex. benlängdsskillnad, snedställt bäcken
eller som är amputerade. Dynan kan enkelt
anpassas till brukarens behov.
FAKTA Proform NX

Varför välja ProForm NX?

Höjd 12 cm

Specialister inom sittande väljer ProForm
NX på grund av att den kan anpassas både
genom att bygga på material och genom
att ta bort material. Som ett exempel så kan
ProForm NX ge både extra medialt stöd och
extra lateralt stöd genom att bygga upp den
del av dynan där stödet behövs. ProForm
NX kan även anpassas genom att man skär i
basen, den främre dynan och/eller kilen för att
underlätta vid till exempel benlängdsskillnad.
ProForm kan beställas med hel eller delad
luftkudde för bästa avlastning.

Vikt 1300 g

Fördelar med Proform NX
• Möjlighet till speciella anpassningar till
brukare med speciella behov som:
- Snedställt bäcken
- Amputerade
- Benlängdsskillnad
• Kan beställas med hel eller delad
luftkammare.
• Enkel ventiljustering
• Överdraget är avtagbart,
antiglidbehandlat och tvättbart i
maskin 60°C

Max brukarvikt: upp till 300 kg
(beroende av dynstorlek)
ISO-kod 043303
Antändningstestad enligt:
ISO 7176-16 och 8191-1

UPPBYGGNAD
1. Överdrag
Tvättbart inkontinensöverdrag

1

2. Stretchmaterial
Skumdynan är
innesluten av ett
vatten- och lufttätt
stretchmaterial.
3. Anpassningsbar
skumstomme (främre
innerdyna)
Skummet kan skäras
för olika behov (se
nästa sida).
4. Bas
Modifierbar bas
5. Kil
Anpassningsbar kil
6-7. Ventiler
En eller två ventiler
beroende på om
luftkammaren är hel
eller delad.
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Anpassningsguide för personal inom sittande och positionering
Proform NX passar brukare med stora positioneringsbehov
och/eller som behöver modifiera dynan. Nedan följer
vanliga modifieringsexempel.

Windswept
• Skär i basen för att följa med bäckenets
rotation.
• Skär bort den mediala lårdelaren.
• Bygg en ny lårdelare med anpaskum.
• Skär i den främre dynan och kilen för att
följa med basen.
• Sätt fast överdraget.

Stroke/Hjärnblödning (CVA)
Amputerade över knänivå
Begränsad höftflektion
• Skär upp basen och den främre dynan till kanten för
sittgropen.
• För stroke/CVL och amputerade, skär till kilen och
lägg under det påverkade benet. För brukare med
begränsad höftflexion, skär till kilen lägg under det
icke påverkade benet.

Symmetrisk brukare i behov av
extra stöd
• Modifiera basen med hjälp av anpaskum och
bygg upp den mediala lårdelaren och/eller de
laterala lårstöden.
Existerande röd hud/tryckkänslighet:
• Identifiera vart på dynan trycket ligger,
förslagsvis med en tryckmätning.
• Skär ut hål eller karva en grop i basen för att ge
extra tryckavlastning.

Benlängdsskillnad (Lårben)
• Skär i basen på det kortare benets sida.
• Skär i den främre dynan för att följa basen.
• Anpassa överdraget (se steg 4-6).
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TILLBEHÖR
Kil
Anpassningsbar kil som avlastar på ett enkelt
och bra sätt sittbenen genom att lägga mer
belastning på låren och skapa en större
sittgrop. 30-60 cm bred. För ytterligare
positionering, välj till planskiva eller wavebasar.

Bredd
Art.nr.
Kil, 30 cm........ 4352
Kil, 35 cm......... 4355
Kil, 40 cm........ 4357
Kil, 45 cm........ 4358
Kil, 50 cm........ 4359
Kil, 55 cm..........4374
Kil, 60 cm.........4375

Ingår i
Evolution
& Proform!

Seating Components
Wave™ Positioning Bases
Multi-Stiffness Foam
Sitsöverdrag

soft

Postural Sup

firm

Functional areas of the cushion are created by three types of
foam: soft foam for the decubitus-sensitive area of the ITs;
medium foam for the thigh trough, pelvic bucketing and preischial bar; and firm foam for the perimeter and the medial
thigh separator.

Finns i standard luftöverdrag eller inkontinensskyddat
utförande. Vid beställning anges storlek (breddxdjup)
och artikelnr beroende av dyna enlig nedan (t.ex.
Evolution med luftöverdrag 40x40 cm blir 4040-71
medium

Bonding mulit-stiffness foam to coated fabric makes the
cushion hold air. A valve releases air to immerse the user in the
foam, the foam conforms to the user, and the user’s weight is
distributed over the surface of the cushion.

Independent research has shown VARILITE Air-Foam Floatation to be the #1 impact and vibration dampening technology
(RESNA 2000).

Inkontinensöverdrag
Valve Options

VARILITE cushions are self-inflating. Sitting on a fully inflated
cushion, turn the valve counterclockwise to open the valve and
release air. Close the valve when the air level that provides the
support needed for comfort and functionality is reached.

LPB

CPB

Lateral pelvic support maintains pelvis
in center of seat. Lateral thigh support
prevents thigh abduction. Solid base of
support offers postural stability.

Lateral pelvic support maintains pelvis
in center of seat. Lateral thigh support
prevents thigh abduction. Medial thigh
support prevents thigh adduction. Solid
base of support for postural stability.

Lateral Positioning Base

Zoid ....................................-40
Evolution .......................... -71
Evolution (S) ................-75*
Meridian ............................ -81
PSV (Pressure Setting Valve)
soft Meridian (S) ................. -83*
Proform ............................ -32
The PSV works by sensing the amount of internal cushion
pressure. As air is released, internal pressure decreases and the
user is immersed in the cushion for effective pressure distribution.
The PSV is marked with three pre-set positions, “1“, “2“, or “3“,
which provide the best range of immersion for most users.

medium

Wave™ Positioning Bases

Cheat Sheets™

custom seating solutions. Cheat Sheets can be layered to create
medial/lateral thigh supports or to accommodate an obliquity.

Bonding mulit-stiffness foam to coated fabric makes the
cushion hold air. A valve releases air to immerse the user in the
foam, the foam conforms to the user, and the user’s weight is
distributed over the surface of the cushion.

Planskiva

Utjämningsplatta för kryssramstolar. En enkel och
kostnadseffektiv lösning för att göra sitsen hård och
motverka att dynan formas av hängmattesitsen.
Mesh Cover

Incontinence Cover

The VARILITE mesh cover is made of four-way-stretch mesh.
Reticulated foam inside promotes air exchange and improves
pressure distribution. The underside is a rugged nonslip material
with hook and loop for added security. The VARILITE mesh cover
meets ISO 7176-16 ignition resistance standards for upholstered
wheelchair components. Machine washable.

The VARILITE incontinence cover wicks moisture away from
the skin and protects cushion inside. Reticulated foam inside
(not included with Reflex) promotes air exchange and improves
pressure distribution. The underside is a rugged nonslip material
with hook and loop for added security. The VARILITE incontinence
cover meets ISO 7176-16 ignition resistance standards for
upholstered wheelchair components. Machine washable.

Anpaskum

Drop Base System
The Drop Base is essential for wheelchair users who need to sit
lower for self-propelling or transferring.

CPW

LPB

Lateral thigh support prevents thigh
abduction. Medial thigh support prevents
thigh adduction.

Lateral pelvic support maintains pelvis
in center of seat. Lateral thigh support
prevents thigh abduction. Solid base of
support offers postural stability.

Contoured Positioning Wedge

Independent research has shown VARILITE Air-Foam Floatation to be the #1 impact and vibration dampening technology
(RESNA 2000).

The PSV works by sensing the amount of internal cushion
pressure. As air is released, internal pressure decreases and the
user is immersed in the cushion for effective pressure distribution.
The PSV is marked with three pre-set positions, “1“, “2“, or “3“,
which provide the best range of immersion for most users.

Cover OptionsWave – Positioneringsbasar

CPB

Lateral Positioning Base

Contoured Positioning Base
Lateral pelvic support maintains pelvis

in center of seat. Lateral thigh support
Artikelnr..........................-528
prevents thigh abduction. Medial thigh

support prevents thigh adduction. Solid

Vid beställning
anges
storlek
base of support
for postural
stability.
(breddxdjup) och artikelnr
(t.ex. 4045-528)

RigidizersAccessories
(Solid Inserts)
Seating

Wedge

VARILITE rigidizers counter the effects of sling seating. A
rigidizer offers an easy and cost-effective solution to the problem
of sling seating.

The modifiable wedge increases the weight-bearing load on the
back of the thighs and decreases the load on the buttocks. The 2
inch (5 cm) tapered wedge trims easily for custom fitting.

Självhäftande ark i storlek 50x50 cm som används
bl.a. för att modifiera basen till ProForm NX. Finns
Standard Valve som fasta ark.
PSV (Pressure Setting Valve)

ARILITE cushions are self-inflating. Sitting on a fully inflated
ushion, turn the valve counterclockwise to open the valve and
elease air. Close the valve when the air level that provides the
upport needed for comfort and functionality is reached.

Contoured Positioning Base

Seating Accessories

* S=För dynor större och lika med 55x45
Cheat Sheetscm.
are sheets of adhesive-backed foam used to create

ischial bar; and firm foam for the perimeter and the medial
Cover Options
thigh separator.

Valve Options

CPW

Lateral thigh support prevents thigh
abduction. Medial thigh support prevents
thigh adduction.

Contoured Positioning Wedge

Luftöverdrag

Reflex ................................ -89
Seating Components
Zoid ....................................-50
Evolution ..........................-72
Evolution (S) ................-74*
Standard Valve
Meridian ........................... -82
firm
Multi-Stiffness Foam
(S)
.................
-84*
Functional areas of the Meridian
cushion are created
by three
types of
foam: soft foam for the decubitus-sensitive area of the ITs;
medium foam for the thigh
trough, pelvic.............................
bucketing and preProform
-31

Artikelnr.......................... 2101

Cheat Sheets™

Drop Base System

Cheat Sheets are sheets of adhesive-backed foam used to create
custom seating solutions. Cheat Sheets can be layered to create
medial/lateral thigh supports or to accommodate an obliquity.

The Drop Base is essential for wheelchair users who need to sit
lower for self-propelling or transferring.

CPW – Contoured Positioning Wedge.
Lateralt lårstöd som motverkar abducering av låren. Medialt lårstöd som motverkar adduktion.

CPW

LPB – Lateral Positioning Base
Lateralt bäckenstöd som hjälper bäckenet att stanna i mitten av dynan/sätet. Laterala lårstöd som
förhindrar abduktion av låren. Solid bas som erbjuder bättre postural stabilitet.

LPB

CPB – Contured Positioning Base
Lateralt bäckenstöd som
hjälper bäckenet
att stanna i mitten av dynan/sätet.
Incontinence
Cover
Mesh Cover
lårstöd
abducering
av away
låren.
som
motverkar
he VARILITE mesh cover isLateralt
made of four-way-stretch
mesh.som motverkar
The VARILITE incontinence
cover wicks moisture
from Medialt lårstöd
Rigidizers
(Solid
Inserts) adduktion. Wedge
eticulated foam inside promotes air exchange and improves
the skin and protects cushion inside. Reticulated foam inside
VARILITE rigidizers counter the effects of sling seating. A
The modifiable wedge increases the weight-bearing load on the
Solidis bas
erbjuder
postural
stabilitet.
ressure distribution. The underside
a ruggedsom
nonslip material
(notbättre
included with
Reflex) promotes
air exchange and improves
rigidizer offers an easy and cost-effective solution to the problem
back of the thighs and decreases the load on the buttocks. The 2

with hook and loop for added security. The VARILITE mesh cover
meets ISO 7176-16 ignition resistance standards for upholstered
wheelchair components. Machine washable.

pressure distribution. The underside is a rugged nonslip material
with hook and loop for added security. The VARILITE incontinence
cover meets ISO 7176-16 ignition resistance standards for
upholstered wheelchair components. Machine washable.

CPB

of sling seating.

inch (5 cm) tapered wedge trims easily for custom fitting.

Wave basar jämförelse
Wave basar

Artikelnummer

Seati
Selec

Lateralt
bäckenstöd

Posterialt
bäckenstöd

Lateralt
lårstöd

Medialt
lårstöd

X

X

Wavekil 1 CPW

- 4360

Wavebas 2 LPB

- 4362

X

X

X

Wavebas 3 CPB

- 4364

X

X

X

14

Hel fast
bas

X
X

X

n.

e

CPW

LPB

CPB

Lateral thigh support prevents thigh
abduction. Medial thigh support prevents
thigh adduction.

Lateral pelvic support maintains pelvis
in center of seat. Lateral thigh support
prevents thigh abduction. Solid base of
support offers postural stability.

Lateral pelvic support maintains pelvis
in center of seat. Lateral thigh support
prevents thigh abduction. Medial thigh
support prevents thigh adduction. Solid
base of support for postural stability.

Contoured Positioning Wedge

Lateral Positioning Base

Contoured Positioning Base

Seating Accessories

Drop Base System

Finns i storlekarna:
Drop Base system 49-52 / 52 cm - art nr 4258
Drop Base system 44-47 / 48 cm - art nr 4378
Drop Base system 39-42 / 43 cm - art nr 4278
Drop Base system 34-37 / 39 cm - art nr 4308
Drop Base system 29-32 / 33 cm - art nr 4288

Vinkel- och höjdjusterbar sittplatta.
Passar rullstolar med sittbredd
33 - 50 cm. Måtten är Bredd x Djup
Exempel. Art. 4288 (för rullstolar
med sittbredd från 29 till 32cm och
33cm djup)

Cheat Sheets™

Drop Base System

Cheat Sheets are sheets of adhesive-backed foam used to create
custom seating solutions. Cheat Sheets can be layered to create
medial/lateral thigh supports or to accommodate an obliquity.

The Drop Base is essential for wheelchair users who need to sit
lower for self-propelling or transferring.

Rigidizers (Solid Inserts)

Wedge

VARILITE rigidizers counter the effects of sling seating. A
rigidizer offers an easy and cost-effective solution to the problem
of sling seating.

The modifiable wedge increases the weight-bearing load on the
back of the thighs and decreases the load on the buttocks. The 2
inch (5 cm) tapered wedge trims easily for custom fitting.
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STORLEKSÖVERSIKT/ARTIKELNUMMER
Artikelnummer för dyna med luftöverdrag (grå ruta) och med inkontinensöverdrag (vit ruta)

Bredd x Djup
cm

Brukarvikt
max kg

30 x 20

100

30 x 30
30 x 35
35 x 35

100
100
180

35 x 40

180

35 x 45

180

35 x 50

180

38 x 38

180

38 x 43

180

40 x 35
40 x 40
40 x 45

180
180
180

40 x 50

180

43 x 43

180

45 x 40

180

45 x 45

180

45 x 50

300

50 x 40
50 x 45
50 x 50

180
300
300

55 x 45

300

55 x 50

300

60 x 45
60 x 50

300
300

REFLEX

ZOID

EVOLUTION

MERIDIAN

PROFORM hel

PROFORM delad

Luft

Luft

Luft

Luft

Luft

Inkontinens

Inkontinens

Inkontinens

Inkontinens

Inkontinens

Inkontinens

-

41210

-

-

-

-

-

41212

-

-

-

-

-

41220

-

-

-

-

591010

41222

-

-

-

-

-

41240

72410

74310

72411

72412

591012

41242

72420

74312

72421

72422

-

41440

74410

74314

74411

74412

591014

41442

74420

74316

74421

74422

-

41460

74610

74318

74611

74612

591016

41462

74620

74320

74621

74622

-

41464

74631

74322

-

-

591018

41466

74632

74324

-

-

-

-

74634

74326

-

-

591020

-

74636

74328

-

-

-

41468

74638

74330

74623

74624

591022

41470

74640

74332

74625

74626

-

41472

74642

74334

74627

74628

591024

41474

74644

74336

74629

74630

-

-

74646

74338

-

-

591026

-

74648

74340

-

-

-

41660

76610

74342

76611

76612

591028

41662

76620

74344

76621

76622

-

41664

76810

74346

76811

76812

591030

41666

76820

74348

76821

76822

-

41668

76010

74350

76011

76012

591032

41670

76020

74352

76021

76022

-

41672

76110

74351

76027

76026

591034

41674

76120

74353

76029

76028

-

41676

78610

74354

78611

78612

591036

41678

78620

74356

78621

78622

-

41880

78810

74358

78811

78812

591038

41882

78820

74360

78821

78822

-

41884

78010

74362

78011

78012

591040

41886

78020

74364

78021

78022

-

41888

70610

74366

78026

78034

591042

41890

70620

74368

78027

78036

-

41892

70810

74370

78028

78038

591044

41894

70820

74372

78029

78040

-

41896

70010

74374

70011

70012

591046

41898

70020

74376

70021

70022

-

-

7281

74378

-

-

-

-

7282

74380

-

-

-

7201

74382

-

-

-

7202

74384

-

-

-

7481

74386

-

-

-

7482

74388

-

-

-

7421

74390

-

-

7422

74392

-

-

-
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