Jay BALANCE
Optimerad för tryckavlastning, stabilitet och komfort

jay Balance

Den perfekta balansen mellan
tryckavlastning och stabilitet
Hitta din Balance
Jay Balance dynan är designad efter många års erfarenhet och användning av JAY för att ge högsta
tryckavlastning och maximal stabilitet och komfort.
Egenskaper som det tjocka, mjuka skumlagret förhindrar att tryck uppstår på sittbensknölar och
trokanter, formen på sittgropen med en stängd bakkant för att förhindra att fluiden flyttar sig,
designen på fluidinlägget och systemet med dubbla överdrag ger hög tryckavlastning och komfort.
Maximal stabilitet och positionering uppnås tack vare sittgropens design som är baserad på
antropometriska mätningar samt att positioneringsdelar kan placeras i det inre överdraget för att
möte specifika positioneringsbehov hos brukarna.

JAY Flow Fluid™ eller ROHO Dry Floatation™ luftinlägg
Inlägget är en central del av dynan eftersom det omsluter de spetsiga delarna av bäckenet och
maximierar tryckavlastningen för att förebygga trycksår.
Balance dynan kan beställas med JAY fluid eller ROHO luftinlägg, vilka anpassar sig efter varje individs
forms, anpassar sig efter olika sitspositioner och försäkrar att tillräcklig mängd fluid/luft finns under
sittbensknölarna och skyddar huden så att man minskar risken för trycksår.

Fluidinlägget kräver inget underhåll och ger utmärkt
resultat under dynans livslängd.

ROHO‘s luftmängd kan justeras hos brukaren för att anpassa
positionering och vid förändrat behov över tiden.

Positioneringsdelar
Med tillbehör så som positioneringsdelar kan lår
och bäcken positioneras efter olika kliniska behov.
Därför kan Balance möta olika behov av
positionering hos olika brukare eller förändrat
behov över tid.

Skumbas i flera lager och med kontur
Balance dynan består av en skumbas med kontur,
konstruerad av skum med slutna celler.
Övergången från lår till sittgrop samt den bakre
kanten i sittgropen ser till att fluiden inte kan flytta
sig och samtidigt ger basen stöd till trokanter och
bäcken.

Måttet på sittgropen på Balance är fastställt genom
att använda medelvärdet på bäckenmått hos olika
brukare. Detta möter behoven hos en majoritet av
individerna och ger främre- och sidostabilitet för
korrekt positionering, optimal nedsjunkning och
viktfördelning vilket minskar risk för trycksår.

4

Nytt system med dubbla överdrag
n För

bekvämlighet och skydd så har Balance ett system med dubbla överdrag. Systemet
med ett inre och ett yttre överdrag möter kraven på bra luftgenomsläpp och effektiv
hantering av inkontinens.

n Det

inre överdraget är vattenresistent och enkelt att torka av och göra rent, alltmedan
dess Aqua-guard dragkedja och anti-wicking thread garanterar att skumbasen förblir
torr.

n Det

luftgenomsläppliga yttre överdraget leder bort fukt och värme och minskar risken för
trycksår. Som tillval kan man även välja ett stretch överdrag eller inkontinensövdrag till
Balance. Alla överdrag kan tvättas i maskin på 60° C och torkar snabbt.

n

Stretchdelen på alla nya yttre överdrag gör att man kan använda positioneringsdelar utan
att riskera att skapa ett för spänt överdrag på ovansidan, vilket också minskar risken för
trycksår. Det finns tre olika överdrag att välja på: Luftgenomsläppligt, Inkontinens och
Stretch.

Jay BALANCE
Bredd

34 cm - 60 cm

Djup

34 cm - 60 cm

Dynans höjd

8,5 cm

Max brukarvikt

150 kg (34 cm – 50 cm bredd); 225 kg (56 cm – 60 cm bredd)

Dynans vikt

2,4 kg (40 x 46 med fluid inlägg); 1,9 kg (40 x 46 med luftinlägg)

Inlägg

Fluid, Luftinlägg med en eller två kammare

Yttre överdrag

Inkontinensöverdrag, luftgenomsläppligt överdrag, stretch överdrag

Positioneringskit

Tillval

NR10423_1310

Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Tel.: 031-748 37 00
Fax: 031-748 37 37
E-Mail: post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

