Gäller from 2017-12-12 och tills vidare

FÖRSKRIVARINFORMATION

Introduktion
Stimulite® sittdynor är avsedda för rullstolar
och 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 Bariatric är
avsedda för högriskbrukare. Alla Stimulite

produkter är mycket luft- och
fuktgenomsläppliga allt för att man skall
sitta torr och sval.

Utprovningsinstruktion
Placera dynan i rullstolen med den släta sidan
uppåt och den avrundade sidan bakåt med
uttag för ryggstödsrören.
Kardborrebanden på överdraget skall vara på
undersidan och dragkedjan skall vara baktill.
Låt personen sitta på dynan minst 30 minuter
då den anpassar sig under en första
inprovning. Önskar man förändra ex sittvinkel
använd exempelvis våra kilar (kil3 och kil5).
Dynan kräver ingen övrig inställning. Du kan
skära i dynan för att få den att passa optimalt
i stolen enligt nedan beskrivning.
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36x36 cm
41x41 cm

46x41 cm

36x41 cm
36x46 cm

41x43 cm
41x46 cm

46x43 cm
46x46 cm

36x51 cm

41x51 cm

46x51 cm

38x41 cm

43x41 cm

51x41 cm

38x43 cm
38x46 cm

43x43 cm
43x46 cm

51x46 cm
51x51 cm

38x51 cm

43x51 cm

Rund botten för hängmattesits (S)
– Standardbotten för plan sits.

Inkontinensskyddet om det beställts placeras
under dynan inuti överdraget.
Dynans vikt
Vikt 41x41 cm ca , Slimline™ och Sport 1 kg,
Classic och Contoured 1,5 kg. Bariatric 3 kg.
Höjder:
Slimline™ (SM och SMXS)
6 cm
Sport (SP)
5 cm
Contoured CD & CDXS & CDBBXS)
8 cm
Classic (CL och CLXS)
6 cm
Silver (Si)
3 cm
Smart (SMRT)
5 cm
Pediatric Contoured (PDCD)
7 cm
Pediatric Corbee™ (PD)
5 cm
Classic Bariatric (CLBA)
7 cm
Max brukarvikt
Barndynor (PD, PDCD)
Max 50 kg
Vuxendynor
40 – 130 kg
Classic Bariatric
120 - 360 kg
Innehåll produkt
Stimulite® sittdynor är tillverkade av
termoplastisk polyuretanplast (TPU).
Överdraget består av Cordura® Kevlar
(brandfilt) och polyester.
Tvätt-rengöring
StimuLITE® sittdyna kan antingen
handtvättas eller maskintvättas. Gäller både
dyna och överdrag.

Max 50°
Max 30 min
Använd små mängder kulörtvättmedel utan
blekmedel.

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 inte tillåtet att förändra eller skära på sittytan eller på undersidan på dynan.

Tvätta dyna och överdrag separat i
medföljande tvättpåse. Ju oftare du tvättar
dynan desto bättre för dynans form och
egenskaper.
Efter tvätt, sätt på överdraget med
dragkedjan bakåt mot den runda
baksidan och de öppna cellerna
uppåt.
Rekonditionering
Virkonlösning kan användas för att
rengöra StimuLITE®-produkter från
MRSA-bakterien.
Kontroll av dyna
Det är lämpligt att regelbundet kontrollera sin
sittdyna. Tag då av överdraget och ”känn” på
cellerna. Det skall vara fjädrande spänstiga.
Om de inte fjädrar tillbaka är dynan uttjänt
Brandtest
Samtliga Stimulite® sittdynor är brandtestade
och godkända enligt ISO 7176-16 och SS-EN
1021 samt
-märkta. Överdragets
flamskydd är ett tunt stretchtyg i Kevlar, vilket
är fäst under överdragets ovansida.
Garanti
2 års garanti gäller för Stimulite® sittdynor.
Garantin inkluderar skador som beror på
tillverkning eller materialfel. Garantin täcker
inte onormalt handhavande eller
förslitningsskador.
Skrotning
När produkten är förbrukad lämnas den för
plaståtervinning.
Lycka till med din Stimulite® sittdyna
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