JAY LITE
FEEL THE LITE

MYCKET LÄTT...
Det perfekta komplementet till en lättviktsrullstol, JAY LITE
är en av de lättaste dynorna i sin klass.
Dynan är en bra tryckfördelande och stabil dyna och med en
vikt på från 660 gram, är JAY LITE den ideala dynan för aktiva
brukare.

... OCH BRA PÅ ATT
AVLEDA VÄRME
Ett aktivt liv alstrar värme och behov av att förbli sval.
Det är därför JAY LITE består av material som andas för
att skapa luftgenomströmning när brukaren sitter i sin
rullstol. Exempelvis så ger det luftgenomsläppliga överdraget i 3DXTM material och den ventilerade Olotex
basen, utmärkt värme- och fuktavledning.

POSITIONERAD FÖR
ACTION
JAY LITE dynan är en tryckfördelande dyna, med bra stabilitet och
komfort. Den antropometriskt designade sittgropen baserad på
Optiwell teknologi, reducerar effektivt trycket på sittbensknölarna
utan att överbelasta trokanterna. Det lätta, ventilerade
skuminlägget hjälper till att fördela trycket med minsta möjliga
vikttillägg. Det löstagbara inlägget kan tvättas i maskin och kan
bytas ut vid behov eller vid exempelvis rekonditionering. Den
stabila skumbasen med viss kontur ger det stöd du behöver för
att förbli aktiv!

Urtag för sacrum
Skyddar området runt sacrum

Ventilerat skuminlägg
Luftgenomsläppligt, tvättbart och utbytbart

Utskuret för sittbensknölarna
Reducerar mottryck som skapas
när skummet pressar ihop
Skumbas med kontur
Ökad stabilitet och stöd för benen

// 1 DYNA MED VALMÖJLIGHET MELLAN
2 BASER MED OLIKA KONTUR.
JAY LITE dynans bas finns i 2 olika versioner.
Standardbasen passar till de flesta brukare som är i
behov av komfort och tryckavlastning. Dess låga kontur
gör att förflyttningar i och ur rullstolen blir enklare.
Alternativt, för de som behöver mer postural stabilitet,
så ger JAY LITE P versionen lateral och medial lårsupport
vilket ger ökad stabilitet för brukaren.

Ú	JAY LITE –
standard kontur
Ger måttligt stöd för
benen och möjliggör
enkel förflyttning.

Ú	JAY LITE P –
positionerande
kontur
Mer positionering av
benen genom lateralt
och medialt lårstöd ger
ökad stabilitet för
brukaren.

EN FUNKTIONELLT
GENOMTÄNKT DESIGN.
JAY LITE‘s design återspeglar behov och livsstil för aktiva brukare.
Den avfasade framkanten förhindrar skav mot baksidan av benen,
eliminerar behovet av att använda en kortare dyna. De avfasade
kanterna på dynans undersida minskar belastningen på trokanterna
(och minskar den totala sitthöjden). Handtaget framtill på dynan
gör det enkelt att greppa och urtagen för ryggrören ser till att
dynan ligger stadigt på plats i rullstolen.

Grå gummiundersida
Luftgenomsläpplig och ”halkskyddad“

Avfasad framkant
Förhindrar skav på
baksidan av benen
Avfasade kanter
För att minska belastningen på trokanterna

Handtag
Enkelt att greppa dynan

Tryckavlastande &
Positionerande
hög

Fluid/Luft & Skum
J3
n Balance
J2
n Jay GS
n
n

medel

Tryckavlastning

Tryckavlastande
Skum & Fluid
n
n

Xtreme
Easy

Tryckfördelande
Skum
Basic
n JAY Lite
Combi Soft P
n Easy Visco

låg

n
n

Positionering

medel

låg

Djup
mm

hög

Bredd
350

380

400

420

440

460

480

500

350
380
400
420
440
460
500
560
600

Artikelnummer Jay Lite
Jay Lite finns i storlekar från 350x350 mm till 600x600 mm.
Artikelnummer är uppbyggt enligt följande;
JLsbsd - Jay Lite med standardkontur
JLsbsdP - Jay Lite med positionerande kontur
sb = sittbredd
sd = sittdjup
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TEKNISK SPECIFIKATION
Dynans bredd:

350 mm - 600 mm

Dynans djup:

350 mm - 600 mm

Dynans höjd:

8 cm

Max brukarvikt:

150 kg

Dynans vikt:

660 g - 1090 g

Inlägg:

Ventilerat skuminlägg med luftgenomsläppligt överdrag

Överdrag:

Luftgenomsläppligt överdrag

Skumbas:

Standarddyna eller Positionerande - bas med kontur för bättre positionering

All information kan komma att ändras utan förvarning. Vänligen kontakta Sunrise Medical vid eventuella frågor.
Om du har synnedsättning finns detta dokument i PDF format på www.SunriseMedical.se.
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