StimuLITE®

®

Lårstöd och bendelare för
bra benpositionering

Mjukt område motverkar
risken att sitta igenom

Förvarningsficka att
placeras under dynan

Sittgropen
Nu med två olika sittgropsstorlekar. Den större
sittgropen +3 cm beställes
genom tillägget BB

Bikakeceller

Luftgenomsläppligt överdrag
med ventilationsnät

UTMÄRKT STABILITET OCH TRYCKAVLASTNING MED ENASTÅENDE KOMFORT

StimuLITE® Contoured sittdyna är gjord för dem
som är i behov av en bra sittställning och optimal
tryckutjämning. Dynan är uppbyggd av 100%
termoplastisk polyuretan (TPU) i bikubestruktur
i olika hårda och mjuka lager som anpassar
sig efter kroppens behov. Alla StimuLITE
dynor är uppbyggda av perforerade sexkantceller i
bikakestruktur sk. honeycomb, vilka tillåter luft att
cirkulera, sänker temperaturen och låter fukt avdunsta.
Sittgropen är formad för att ge bäckenet en bra
positionering, bra stabilitet och hållning. Sittgropen
är också försedd med ett mjukare skikt som bäddar
in sittbenknölarna och svanskota, samt ser till att
min inte sitter igenom. Det mjukare skiktet övergår
gradvis till ett fastare skikt som fördelar trycket från
sittbenknölarna och trochanterna till undersidan
av låren. Bendelaren och lårstöden håller benen på
plats. Tack vare följsamheten i bikakestrukturen och
bra design motverkar StimuLITE Contoured sittdyna
decubitus, genom optimal tryckutjämning. Tryck,
skjuvning och friktion samt fukt (fuktig hud är skör) är
de främsta orsakerna till decubitus.

Ett
luftgenomsläppligt
överdrag
med
ventilationsnät
på
sidorna
kompletterar
StimuLITE
ventilationssystem
och
håller användaren torr och sval. Genom
att kontrollera temperatur och fuktighet
motverkar StimuLITE sittdynor hudskörhet.
StimuLITE Contoured sittdyna är idealisk för
paraplegiker, tetraplegiker och andra personer
som kräver bra positionering och är i hög risk att
få trycksår. Vikten på dynan är ca 1,5 kg, och den
är lätt att använda och kräver ingen extra skötsel.
Fodralet är utrustat med en fast ficka som kan
placeras under dynan. Dynan och överdraget är
maskintvätt- och torktumlingsbara 40-60°.

Vid utrangering, återvinn plasten, genom
plaståtervinning.
StimuLite Contoured rullstolsdyna har 2 års
garanti.

Stimulite: Contoured Sittdyna

C ONTOURED SITTDYNA

®

Total Pressure Management ™
Tryckavlastning
Förebygger Hudskörhet

Reducerar skjuvkraft

Stimulite: Contoured Sittdyna

Fuktighet mjukar upp huden och gör
den skör. Fuktighet uppstår av svett
och
kroppsvätska.
Genom ett unikt
ventilationssystem
som
StimuLITE
Contoured 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.

StimuLITEs cellkonstruktion i bikakestruktur (honeycomb) ger optimal
tryckavlastning. StimuLITE sittdynor
avleder tryck genom att distribuera tryck
från känsliga områden. Detta resulterar
i att utstående sittben känner samma
tryck som närliggande kroppsdelar.
StimuLITE Contoured fördelar tryck från
sittbenknölar och trochanter till mjukdelar
under låren.
Ett mjukare skikt bäddar in sittbenknölarna
och svanskota och förebygger att brukaren
sitter igenom.

Dynans laterala styvhet avgör hur
mycket sjuvning och stabilitet dynan får.
För mycket styvhet ökar skjuvkraften.
Två skikt i olika styvhet i StimuLITE
Contoured
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.

Komplett ventilationssystem

Fördelar tryck efter kroppsform

Diffus lateral skjuvkraft

Andas och
avdunstar
fukt.

StimuLITE Contoured Sittdyna
StimuLITE
Contoured sittdyna
rekommenderas
till
paraplegiker,
tetraplegiker och andra personer som
är i hög risk att få trycksår och behöver
bra positionering. En sittgrop med
ett tryckutjämnande område för att
omsluta sittbenknölar och svanskota
och undvika risken att sitta igenom. Den
mjukare överdelen övergår till en fastare
underdel för ökad stabilitet. Lårstöd
och bendelare för bra benpositionering
utan att försvåra förflyttningar i sidled.
Perforerade celler i bikakestruktur
(honeycomb), tillåter luftcirkulation
genom dynan samt avleder fukt.
Det
unika
ventilationssystemet
minskar hud-skörhet och möjliggör
optimala förutsättningar att motverka
uppkomsten av trycksår.
* Låg vikt - ca. 1,5 kg
* Mycket stabil
* Unikt ventilationssystem
* Tvättbar i maskin 40-60°, torktumlas
i låg värme
* Erbjuder optimal tryckutjämning
* Finns med rundad botten (för
hängmattesits)
* Max brukarvikt 130 kg
* Finns med smal och bredare (+3cm)
sittgrop

StimuLITE Contoured Sittdynor
Storlek (sittbredd x sittdjup) x 8cm
Rundad botten +S (CD1414S)
Bredare sittgrop +BB (CDBB1414)

Art. Nr.

Storlek

Art. Nr.

Storlek

CD1414

36x36cm

CD1716

43x41cm

CD1416

36x41cm

CD1717

43x43cm

CD1418

36x46cm

CD1718

43x46cm

CD1420

36x51cm

CD1720

43x51cm

CD1516

38x41cm

CD1816

46x41cm

CD1517

38x43cm

CD1817

46x43cm

CD1518

38x46cm

CD1818

46x46cm

CD1520

38x51cm

CD1820

46x51cm

CD1616

41x41cm

CD2016

51x41cm

CD1617

41x43cm

CD2018

51x46cm

CD1618

41x46cm

CD2020

51x51cm

CD1620

41x51cm

StimuLITE Inkontinensinlägg
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
hängmattesits mer än 2,5 cm.
Max storlekar:
CD2220 plan botten (56x51cm)
CD2020S rund botten (51x51cm)
Överdrag:
Cordura: COVCD + storlek
Ullfrotté: WCOVCD + storlek
Glidöverdrag: COVOUTCD + storlek
Tillbehör:
Inkontinensinlägg (IN + storlek)
positioneringskil (KIL)

Önskar du en mjukare dyna? StimuLITE
Contoured finns med mjukare toppskickt och
heter då Contoured Extra Mjuk (Art. nr. CDXS)

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.
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