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PRODUKTINFORMATION 

 
BRUKSANVISNING 
Stimulite® sittdynor är avsedda för 
rullstolar. 
– Rund botten för hängmattesits. 
– Standardbotten för plan sits. 
1. Placera dynan med de öppna  
cellerna uppåt och den avrundade  
sidan bakåt med uttag för rygg-
stödsrören. 
2. Kardborrebanden på överdraget  
placeras under dynan så att drag-  
kedjan kommer baktill. 
3. StimuLITE® sittdynor är tillverkade av  
termoplastisk polyuretanplast (TPU). 
4. Överdraget består av Cordura® och  
polyester. 
5. Finns i följande storlekar:  

36x36 cm 41x41 cm 46x41 cm  
36x41 cm 41x43 cm 46x43 cm  
36x46 cm 41x46 cm 46x46 cm  
36x51 cm 41x51 cm 46x51 cm  
38x41 cm 43x41 cm 51x41 cm  
38x43 cm 43x43 cm 51x46 cm  
38x46 cm 43x46 cm 51x51 cm  
38x51 cm 43x51 cm  

Höjder:  
Slimline™  6 cm 
Sport  5 cm 
Contoured  8 cm 
Classic  6 cm 
Silver  3 cm 
Smart  5 cm 
Classic Bariatric  7 cm 

6. Vikt beroende på storlek, Slimline™  
och Sport ca 1 kg, Classic och  
Contoured ca 1,5 kg. Bariatric ca  
2,9 kg. 
7. Brukarvikt ca 130 kg, vid användande 
av Classic Bariatric ca 360 kg. 
8. Inkontinensinlägg vit sida upp!  
OBS! Inkontinensskyddet placeras 
under dynan inuti överdraget. 

TVÄTTINSTRUKTIONER FÖR 
DYNA OCH ÖVERDRAG 
StimuLITE® sittdyna kan antingen hand 
tvättas eller tvättas i maskin, 
beroende på storleken på din tvätt-
maskin. Dynan och överdraget tvättas 
separat.  
Väljer du maskintvätt följ instruktionen 
här nedan! 
 
Maskintvätt (40°) fintvätt, 
torktumlas torr/låg värme  
 
Vid tvätt i maskin använd den 
medföljande tvättpåsen.  
Använd små mängder kulörtvättmedel 
utan blekmedel.  
Virkonlösning kan användas för att  
rengöra StimuLITE®-produkter från  
MRSA-bakterien.  
 
Vid behov kan Stimulite®-produkterna 
tvättas i 60°, i MAX 30 min. 
 
Både dynan och överdraget kan 
torktumlas, kallt eller låg värme. 
 
Efter tvätt, sätt på överdraget med  
dragkedjan bakåt mot den runda  
baksidan och de öppna cellerna  
uppåt.  
 
Ju oftare du tvättar dynan desto  
bättre för dynans form och egenskaper.  
 
SKROTNINGSANVISNING 
När produkten är förbrukad lämnas den 
för plaståtervinning. 
 

FLAMSÄKERHET 
Samtliga StimuLITE® sittdynor är brand-
testade och godkända enligt ISO 7176-
16 och SS-EN 1021 samt CE-märkta. 
Överdragets flamskydd är ett tunt 
stretchtyg i kevlar, vilket är fäst under 
överdragets ovansida. Överdragets tyg 
består av poröst polyestermaterial som 
släpper igenom vätska och luft. 
 
GARANTI 
2 års garanti gäller för StimuLITE® 
sittdynor. Garantin inkluderar skador som 
beror på tillverkning eller materialfel. 
Garantin täcker inte onormalt 
handhavande eller förslitningsskador. 
 
VIKTIGT! 
StimuLITE® sittdynor är tillverkade för att 
förebygga trycksår. 
De sittdynor som har 2 lager StimuLite® 
material, Slimline™, Sport, Smart & 
Silver, är främst avsedd för att förebygga 
trycksår. De sittdynor med 3 lager 
StimuLITE® material, Contoured, Classic 
samt Classic Barriatric är avsedda för 
högriskbrukare. 
 
Om du upptäcker olägenheter med 
din sittdyna eller rodnader på huden: 
Avbryt användningen och kontakta 
din läkare eller terapeut. 
 
Lycka till med din Stimulite® sittdyna 
Göran & Brigitte Sjödén 

 
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 

 
Med bibehållen CE märkning får Du förändra dynan på följande sätt:  
Den kan skäras till med en vass kniv, värmekniv eller bandsåg. Dynan ”repar” ej upp sig utan 
bibehåller sin form efter att den är skuren.  
SITTBREDD: Man får skära i längsriktning max 2,5 cm per sida i dynan.  
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 om du 
vill. Gör då ett vertikalt 90° snitt mot skärytan. Max 5 cm totalt i djupled. DYNANS HÖJD: Det är 
ej tillåtet att förändra eller skära på sittytan eller på undersidan på dynan.  
Det är endast tillåtet att skära i kanterna. 


