JAY XTREME ACTIVE
Tryckavlastning för aktiva brukare

XTREME ACTIVE

TRYCKAVLASTNING OCH STABILITET FÖR
AKTIVA BRUKARE

JAY Xtreme Active dynan är en lätt och låg dyna som passar
för ett aktivt användande och enkla förflyttningar.
Dynan är designad för att ge tryckavlastning och stabilitet till
aktiva brukare men passar även till andra brukare som har
behov av en tryckavlastande och bekväm dyna. Dynan är också
väldigt enkel att sköta och kräver inget underhåll.
JAY fluidinlägg maximerar tryckavlastningen och minskar risken för skjuvning.
Systemet med dubbla överdrag ger luftgenomströmning och avleder värme och fukt väldigt
effektivt. Positionering kan fås med hjälp av positioneringsdelarna som kan beställas som
tillval. Det inre överdraget är förberett för eftermontering av positioneringsdelar.

POSITIONERINGSDELAR
Xtreme Active har som tillval positioneringsdelar som
kan monteras på dynan. De 25 mm höga lårstöden och
abduktionskloss fästes enkelt på det inre överdraget
med hjälp av kardborre. På detta sätt kan benen
positioneras korrekt för att få rätt sittställning och
därmed öka sitt toleransen.
Ú Positioneringsdelar
Innehåller två lårstöd och en abduktionskloss.

Yttre överdrag

Inre överdrag

Skumbas

DUBBLA ÖVERDRAG
Ú Luftgenomsläppligt överdrag

Ú Stretchöverdrag

ê JAY Xtreme Active dynan har dubbla överdrag. Denna
innovativa teknologi med inre och yttre överdrag ger bra
luftgenomströmning samtidigt som det ger en effektiv
hantering för inkontinens.
ê Det inre överdraget är vattenresistent och enkelt att torka av
och rengöra, samtidigt som dess vattenskyddade dragkedja och
vattenresistenta tråd hjälper till att skydda basen från att bli
våt. Det yttre luftgenomsläppliga överdraget med 3DXTM
material avleder värme och fukt som därmed minskar risken för
trycksår.
ê Som tillval finns även ett yttre stretchöverdrag eller
inkontinensöverdrag till JAY Xtreme Active. Alla dynor har
också en användbar miniväska sydd på det yttre överdraget.

Ú Inkontinensöverdrag

ê Alla överdrag har plats för positioneringsdelar utan att skapa
ytspänning på överdraget.
ê Alla överdrag kan tvättas i maskin och torkar fort.
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Dynans bredd

340 mm - 500 mm

Dynans djup

340 mm - 500 mm

Dynans höjd

60 mm

Max brukarvikt

150 kg

Dynans vikt

1,7 kg (400 x 400 mm)

Inlägg

JAY FluidTM

Yttre överdrag

Luftgenomsläppligt, inkontinens och stretch

Positioneringsdelar

Innehåller 2 st lårstöd och 1 abduktionskloss; vardera 2,5 cm höga (tillval)

Artikelnummer för Xtreme Active skapas enligt följande:
JXACSBSDSMEU för dyna med luftgenomsläppligt överdrag. Önskas en dyna
med inkontinensöverdrag byts M ut mot ett I enligt följande
JXACSBSDSIEU. Väljer man stretchöverdrag blir det således ett S enligt
följande JXACSBSDSSEU.
I storlekstabellen till höger ser du tillgängliga storlekar i markerade i rött.
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Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan att meddelas i förväg. Vänligen kontakta Sunrise Medical med eventuella frågor.

480

500

Sunrise Medical arbetar med kontinuerlig produktutveckling. Följaktligen kan den aktuella produkten avvika från informationen i denna broschyr. Produktportföljen kan se olika ut på olika marknader.

TEKNISK SPECIFIKATION

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/QuickieWheelchairs.se

Neongatan 5
31 53 Mölndal
Tel.: 031 748 37 00
Fax: 031 748 37 37
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se
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