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1. Förhöjningsdyna 
ISO-kod 181006 

Beskrivning: Brukaren använder förhöjningsdyna pga svårigheter att resa och sätta sig. 

 

Bima sittdyna/köksdyna lätt  
Leverantör: Bima plastteknik AB 
www.bimaplastteknik.se 

Skötsel: Överdrag maskintvättas i 60 grader på avigsida. Dynbasen 

torkas av med vatten och tvållösning 40 grader. 

Max brukarvikt: 125 kg 

Storlekar: Höjd: 5-15cm, bred/djup: 40-50cm  

Pris:  140 kr 

 

 

 

 

2.  Coxitdyna 
ISO-kod 181006 

Beskrivning: Brukaren använder coxitdyna för att kunna sitta bra utifrån höft-, knä- och 

ryggproblem såsom artros restriktioner och/eller smärta. 

 

Bima coxitdyna lätt med ½urtag  
Leverantör: Bima plastteknik AB 
www.bimaplastteknik.se 

Skötsel: Överdrag maskintvättas i 60 grader på avigsida. Dynbasen 

torkas av med vatten och tvållösning 40 grader. 

Max brukarvikt: 125 kg 

Storlekar: Höjd: 5-15cm, bred/djup: 40-50cm  

Pris:  140 kr 
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3. Sittdyna standard med tryckfördelande 

egenskaper 
ISO-kod 181006 

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol korta stunder till flera timmar per dag. 

 

Bima Basic rekond  
Leverantör: Bima plastteknik AB 
www.bimaplastteknik.se 

Egenskaper: Stabil, komfortabel och tryckfördelande 

rullstolsdyna. Finns med plan eller kupad botten. 

Skötsel: Dynbasen torkas av med desinfektionsmedel, överdraget 

maskintvättas i 60 grader med stängd dragkedja.  

Max brukarvikt: varierar efter storlek på dynan, t.ex. 45 cm bred 125 kg 

Storlekar: Höjd: 6,5cm, bredd: 35-60cm, djup: 35/38-55/58cm  

Tillbehör:  Extra överdrag 

Pris:  420 kr 

 

4.  Sittdyna standard komfort med 

tryckfördelande egenskaper 
ISO-kod 181006 

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna korta stunder till flera timmar per dag. Brukaren är 

känslig mot tryck men har ingen trycksårsproblematik.  

 

Bima Combi  
Leverantör: Bima plastteknik AB 
www.bimaplastteknik.se 

Egenskaper: Mjuk och komfortabel rullstolsdyna för brukare som 

behöver extra stöd och tryckfördelning. Dynan har en formad sittgrop 

med urtag för sittbensknölar och svanskota. Den har lateralstöd och en 

tydlig bendelare för ett bra stöd. Finns med plan eller kupad botten. 

Skötsel: Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion eller vatten med 

tvållösning, överdraget maskintvättas i 60 grader med stängd dragkedja. 

Max brukarvikt: varierar efter storlek på dynan, t.ex. 45 cm bred 125 kg 

Storlekar: Höjd: 7cm, bredd: 35-60cm, djup: 35/38-55/58cm  

Tillbehör:  Inkontinensöverdrag 

Pris:  450 kr  
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5. Sittdyna med medel positionering och 

tryckfördelande egenskaper 
ISO-kod 181006 

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol upp till flera timmar per dag. Brukaren har 

behov av utökat stöd och stabilitet i sittandet.  

 

ROHO AirLITE  
Leverantör: Permobil AB 
www.permobil.se 

Egenskaper: Rullstolsdynan är mjuk och ger ökad sittstabilitet, 

samt är underhållsfri. En luftinsats av polyuretan finns inbyggd 

under sittbensknölarna för att fördela trycket. Två-vägs, 

vätskeavvisade överdrag ingår 

Skötsel: Maskintvätta överdrag 60 grader. Dynbasen rengörs med fuktad trasa 

med vatten och rengöringsmedel. (Om dynbasen blir smutsig använd inte till flera 

användare) 

Max brukarvikt: 136 kg 

Storlekar: Höjd: 5-9,5cm, bredd: 33-51cm, djup: 33-45,5cm 

Tillbehör:  Kupat botteninlägg till hängmattesits. 

Pris:  795 kr  
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6. Sittdyna med höga lårstöd och 

tryckföredelande egenskaper 
ISO-kod 181006 

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol upp till flera timmar per dag. Brukaren har 

behov av stabilt sittande och utökat stöd för låren 

 

Bima Cubetech  
Leverantör: Bima Plasteknik AB 
www.bimaplastteknik.se 

Egenskaper: Stabil skumdyna för personer som behöver extra 

stöd. Dynan har en sittgrop med individuella kuber som avlastar 

sittbensknölar och svanskota. Den har höga lateralstöd och 

utpräglad bendelare. Ger bra stöd för en brukare som sitter med 

abducerade höfter. 

Skötsel: Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt med vatten 

och tvållösning. Överdraget tvättas i maskin 60ºC, med avigsidan utåt och stängd 

dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling.  

Max brukarvikt: 100-150 kg. Varierar efter storlek på dynan. 

Storlekar: Höjd: kupad 9,4-10,4cm, plan 8,5-9,5cm 

  Bredd: 35-60cm 

  Djup: 35/38-55/58cm  

Tillbehör:  Inkontinenshätta 

Pris:  850 kr 
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7. Sittdyna standard med hög sitthöjd med 

tryggfördelande egenskaper 
ISO-kod 181006 

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol korta stunder till flera timmar per dag. 

 

Stealth Solution  
Leverantör: Salubrious AB 
www.salubrious.se 

Egenskaper: Skumdyna. Underdelen har en utskuren sittgrop fylld 

med tryckfördelande gel och överdelen består av trögskum. 

Coolcore, ett luftgenomsläppligt och temperaturreglerande 

överdrag, och ett inkontinensskyddat inre överdrag ingår.  

Skötsel: Rengör dynbasen med mjuk fuktig trasa och utspädd 

tvållösning eller milt desinfektionsmedel. Yttre svarta överdraget 

tvättas i maskin på 60˚C. Hängtorka eller torka i torkskåp på låg 

temperatur, max 30˚C. 

Max brukarvikt: 160 kg 

Storlekar: Höjd: 7cm, bredd: 30-60cm, djup: 30-60cm 

Tillbehör:  Luftgenomsläpligt/mesh överdrag   

Pris:  895 kr    
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8. Sittdyna med höga lårstöd och 

tryckföredelande egenskaper 
ISO-kod 181006 

Beskrivning: Brukaren sitter i rullstol upp till flera timmar per dag. Brukaren förflyttar sig 

med rullstolen genom att sparka sig fram med hjälp av höger alternativt vänster ben med 

anledning av exempelvis hemiplegiskt funktionsbortfall 

 

Bima Cubekick  
Leverantör: Bima plastteknik AB 
www.bimaplastteknik.se 

Egenskaper: Komfortabel och stabil skumdyna för personer som 

behöver stöd för ett hemiplegiskt ben och nersänkning för ett 

sparkben. Dynan har en sittgrop med individuella kuber som 

avlastar sittbensknölar och svanskota. Den har högt lateralstöd 

och utpräglad bendelare som ger bra stöd för ett svagt/paretiskt 

ben. Finns med urtag för höger respektive vänster sparkben, kan 

även få med urtag för båda benen. Finns med plan och kupad botten.  

Skötsel: Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt med vatten 

och tvållösning. Överdraget tvättas i maskin 60ºC, med avigsidan utåt och stängd 

dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling   

Max brukarvikt: 100-150 kg. Varierar beroende på storlek 

Storlekar: Höjd: kupad 9,4cm, plan 8,5cm, 4cm under sparkbenet 

  Bredd: 35-60cm 

  Djup:   35/38-55/58cm 

Tillbehör:  Inkontinenshätta 

Pris:  890 kr 
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9. Sittdyna standard hög brukarvikt med 

tryckfördelande egenskaper  
ISO-kod 181006 

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol korta stunder till flera timmar per dag. 

 

Concept Latus  
Leverantör: Care of Sweden AB 
www.careofsweden.se 

Egenskaper: Anatomiskt formad skumdyna. Innerdelen har 

vätskeavvisande ytskikt.  

Skötsel: Punktrengöring med milt rengöringsmedel och vatten eller vid behov 

med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel avsett för detta ändamål. 

Överdrag tvättas i maskin 95ºC med stängd dragkedja. 

Max brukarvikt: 250-270 kg. Varierar beroende på storlek 

Storlekar: Höjd: 7cm, bredd: 50-65cm, djup: 45-55cm 

Pris:  720 kr 
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10. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention 

komfort med medel positionering 
ISO-kod 043303 

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol upp till flera timmar per dag och ett 

trycksårsförebyggande underlag är nödvändigt för att förhindra uppkomst av trycksår eller för 

att ge tryckavlastning. Brukaren har svårigheter med att behålla och/eller variera position i 

rullstolen. 

 

Jay Xtreme Active  
Leverantör: Sunrise Medical AB 
www.sunrisemedical.se 

Egenskaper: Låg tryckavlastande skumbasdyna med gelinlägg i 

sittgropen. Plan i framkant. Positioneringsdelar kan beställas till 

vid behov av mer stöd i form av lårstöd och bendelare. 

Skötsel: Geldelen i sittgropen bör rättas till dagligen.              

Basen, torkas av med fuktig trasa med milt rengöringsmedel. 

Lufttorkas eller torkas i torkskåp.  

Flow-överdelen, torka av med varmt vatten och tvål/milt 

rengöringsmedel, torka av med ren, fuktig trasa, torka sedan torr.  

Överdrag, vänd ut och in, drag åt blixtlåsen till hälften, 

maskintvätta 70 grader, dropptorka eller tumla på låg värme. Får 

ej kemtvättas. 

Max brukarvikt: 150 kg 

Storlekar: Höjd 6cm, bredd: 34-50cm, djup: 34-50cm     

Tillbehör:  Inkontinensöverdrag    

  Positioneringskit med två lårstöd och en bendelare.  

Pris:  1625 kr 
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11. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention - 

stötdämpande 
ISO-kod 043303 

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol upp till flera timmar per dag och ett 

trycksårsförebyggande underlag är nödvändig för att förhindra uppkomst av trycksår eller för 

att ge tryckavlastning. Brukaren är stötkänslig när rullstolen körs på ojämnt underlag.  

 

Bima fjäder  
Leverantör: Bima Plastteknik AB 
www.bimaplastteknik.se 

Egenskaper: Sittdyna bestående av skumbas med bendelare 

samt med fjäderkasett i sittgropen. Avsedd för personer som har 

problem med rygg, svanskota, nacke. Fjäderkassetten i sittgropen 

avlastastar och skonar rygg och svanskota vid transport på 

ojämna underlag. Heltäckande överdrag av svart stretchig velour 

som förhindrar glidning framåt. En inkontinensskyddad hätta 

ingår. Förebyggande mot trycksår upp till ökad risk. Finns med både plan och 

kupad botten. 

Skötsel: Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten 

och tvållösning 40ºC som förbehandlats med bakteriehämmande medel. 

Överdraget tvättas i maskin 60ºC, med avigsidan utåt och stängd dragkedja. 

Därefter centrifugering och torktumling. 

Max brukarvikt: 100-150 kg 

Storlekar: Höjd: 10cm, bredd: 35-60cm, djup: 35-55cm   

Pris:  1200 kr 
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12. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med 

medel positionering och hög 

luftgenomsläpplighet 
ISO-kod 043303 

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol upp till flera timmar per dag och ett 

trycksårsförebyggande underlag är nödvändig för att förhindra uppkomst av trycksår eller för 

att ge tryckavlastning. Brukaren är aktiv och har behov av att ta med sig rullstol och sittdyna i 

bil. 

 

Stimulite Slimline  
Leverantör: Rehabshop Göran Sjödén 
www.rehabshop.se 

Egenskaper:  Sittdyna bestående av polyuretan i bikakestruktur 

vilket leder till hög luftgenomsläpplighet och tryckfördelning. 

Tryckfördelande lätt konturerad dyna. Den avlastar tryck via 

cellkonstruktionens förmåga att fördela och distribuera vikt 

genom att den formar sig efter kroppen och vara stötupptagande, upp till hög risk. 

Finns även som extra sensitive som vänder sig till brukare med mindre risk för 

tryck, men med känsligare hud. Finns med både plan och rundad bottenplatta. 

Dynan har väldigt låg vikt. 

Skötsel: Handtvättas med milt tvättmedel, skölj med vatten och skakas torr. 

Maskintvättas i 40 grader fintvätt, torktumlas torr/låg värme. Virkonlösning kan 

användas för rengöring av från MRSA-bakterier. Vid behov kan dynan även 

tvättas i 60 grader, i max 30 min.  

Max brukarvikt: 130 kg 

Storlekar: Höjd: 6cm, bredd: 36-51cm, djup: 36-51cm 

Tillbehör:  Inkontinensskydd som placera under dynan.  

  Vattentät hätta att dra på dynan. 

Pris:  3700 kr 
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13. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med 

plan framkant och hög luftgenomsläpplighet 
ISO-kod 043303 

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol upp till flera timmar per dag och ett 

trycksårsförebyggande underlag är nödvändig för att förhindra uppkomst av trycksår. 

Brukaren är aktiv och har behov av att ta med sig rullstol och sittdyna i bil. 

 

Stimulite Classic 
Leverantör: Rehabshop Göran Sjödén 
www.rehabshop.se 

Egenskaper: Sittdyna bestående av polyuretan i bikakestruktur vilket 

leder till hög luftgenomsläpplighet och tryckfördelning. Plan framkant 

för att underlätta sidoförflyttningar. Tryckfördelande dyna. Den 

avlastar tryck via cellkonstruktionens förmåga att fördela och distribuera vikt 

genom att den formar sig efter kroppen och vara stötupptagande, upp till hög risk. 

Plan framkant för att underlätta sidoförflyttningar. Finns med både plan och 

rundad botten. Dynan har väldigt låg vikt, ca 1,5 kg beroende på storlek. Klarar 

förhållanden som kyla, värme, fukt bra. 

Skötsel: Handtvättas med milt tvättmedel, skölj med vatten och skakas torr. 

Maskintvättas 40 grader fintvätt, torktumlas torr/låg värme. Virkonlösning kan 

användas för rengöring av från MRSA-bakterier. Vid behov kan dynan även 

tvättas i 60 grader, i max 30 min. 

Max brukarvikt: 130 kg 

Storlekar:   Höjd: 6cm, bredd: 36-51cm, djup: 36-51cm 

Tillbehör:  Inkontinensskydd som placera under dynan.  

  Vattentät hätta att dra på dynan. 

Pris:  4600 kr 
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Stimulite Smart  
Leverantör: Rehabshop Göran Sjödén 
www.rehabshop.se 

Egenskaper: Tryckfördelande dyna via cellkonstruktionens 

förmåga att fördela och distribuera vikt genom att den formar sig 

efter kroppen och är stötupptagande, upp till hög risk. Plan framkant 

för att underlätta sidoförflyttningar. Dynan har väldigt låg vikt, ca 1 

kg beroende på storlek. Klarar förhållanden som kyla, värme, fukt 

bra. 

Skötsel: Handtvättas med milt tvättmedel, skölj med vatten och skakas torr. 

Maskintvättas 40 grader fintvätt, torktumlas torr/låg värme. Virkonlösning kan 

användas för rengöring av från MRSA-bakterier. Vid behov kan dynan även 

tvättas i 60 grader, i max 30 min 

Max brukarvikt: 130 kg 

Storlekar:   Höjd: 5cm, bredd: 33-51cm, djup: 36-51cm 

Tillbehör:  Inkontinensskydd som placera under dynan.  

  Vattentät hätta att dra på dynan.  

Pris:  3420 kr 
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14. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med 

luftfyllda celler och ventil 
ISO-kod 043303 

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol upp till flera timmar per dag och ett 

trycksårsförebyggande underlag är nödvändig för att förhindra uppkomst av trycksår eller för 

att ge tryckavlastning för att underlätta sårläkning. Brukaren har svårighet med att bibehålla 

och/eller variera position i rullstolen. Brukaren kan även ha behov av positionering i sittande. 

 

Starlock 13 
Leverantör: Etac Sverige AB 

www.etac.com/sv-se/ 

Egenskaper: 13 cm hög luftdyna med separata celler för stor möjlighet 

till positionering samt tryckfördelning upp till mycket hög risk. De 

separata cellerna som gör att varje luftcell går att låsa var och en för sig 

genom ett smart-locksystem som styrs via en pump på dynans framsida. Detta gör 

att dynan kan positionera brukaren väldigt individuellt. På grund av dynans höjd 

finns det möjlighet att sjunka ner långt i dynan och därmed få en stor 

tryckfördelande yta.   

Skötsel: Enligt leverantören bör dynan regelbundet inspekteras och justeras för 

korrekt luftfyllning och hur mycket brukaren sjunker ner i sittdynan vid sittande, 

rekommenderar att detta görs detta minst en gång per dag. 

Rengöring; stäng alltid dynans ventil till att börja med! Handtvätt av dynan i 

ljummet vatten med flytande diskmedel,tvättmedel, såpa eller 

allrengöringsprodukter. Vid desinfektion låt dynan ligga i en lösning med en del 

hushållsklorin och nio delar varmt vatten i ca 10 min, därefter skölj av och låt 

torka. 

Överdraget maskintvättas i varmt vatten (högst 60°C)med ett milt tvättmedel och 

med liknande färger. Får inte klorblekas. Skölj kallt vatten och torktumla i låg 

temperatur eller hängtorka. 

Max brukarvikt: Ingen maxvikt, men dynans storlek måste anpassas till brukarens storlek 

Storlekar:    Höjd: 13cm (oinställd), bredd: 26-67cm, djup: 26-61cm 

Tillbehör:  Hygienöverdrag 

Pris:  2995 kr 

 

 

http://www.etac.com/
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Roho Quadtro Select 
Leverantör: Permobil AB 
http://www.permobil.com/en/SwedenStart/start/  

Egenskaper: Luftcellsdyna med 10,5 cm höga celler. Utrustad 

med fyra justerbara luftkamrar som regleras med ett ISOFLO-

reglage som gör att man kan positionera dynan och anpassa den 

efter en brukares behov. Dynan har en bra tryckavlastning och 

används då det finns hög risk för trycksår. Överdraget är anpassat 

för att undvika skjuv. 

Skötsel: Enligt leverantören ska luftmängden kontrolleras helst varje dag. När 

brukaren sitter på dynan så kan man känna i alla fyra hörn (om ISOFLO-reglaget 

är aktiverat) så att alla sektioner har luft.  

 

Vid tvätt av dynan använd milt diskmedel eller tvättmedel och skrubba lätt med en 

tvättsvamp eller mjuk borste och lufttorka sedan. För desinfektion av överdraget 

maskintvätta i 60 grader. 

Max brukarvikt: Obegränsad (dynan måste ha rätt storlek för den aktuella användaren) 

Storlekar: Höjd: 10,5cm, bredd: 32,5-67cm, djup: 30-60,5 cm  

Tillbehör:  Inkontinensöverdrag 

Pris:  2495 kr 
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15. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med 

luftfyllda celler utan ventil 
ISO-kod 043303 

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna upp till flera timmar per dag och ett 

trycksårsförebyggnade underlag är nödvändigt för att förhindra uppkomst av trycksår eller för 

att ge tryckavlastning för att underlätta sårläkning. Brukaren har svårigheter med att bibehålla 

och/eller variera position i rullstol. Brukaren kan ha behov av positionering i sittande. 

 

Vicair Adjuster O2 10 
Leverantör: Invacare AB 
www.invacare.com 

Egenskaper: Sittdynan innehåller tetraformade luftceller, 

SmartCells, med mycket låg friktion och runda hörn. Cellerna 

glider lätt mot varandra och formar sig efter kroppsformen. Dyna 

är indelad i 5 sektioner för individuella lösningar och för brukare 

med nedsatt kroppsfunktion  

Skötsel: Maskintvätt 60 grader med Smartcells kvar i dyna. Får ej kemtvättas. Ska 

lufttorkas, ej torktumlas 

Max brukarvikt: 250kg 

Storlekar:    Höjd:10cm, bredd: 35-50cm, djup: 40-50cm 

Tillbehör:  Inkontinensöverdrag, Top överdrag standardöverdrag 

Pris:  3161 kr 

  

Vicair Vector O2 10  
Leverantör: Invacare AB 
www.invacare.com 

Egenskaper: Sittdynan innehåller tetraformade luftceller, SmartCells, 

med mycket låg friktion och runda hörn. Cellerna glider lätt mot 

varandra och formar sig efter kroppsformen. Dyna är indelad i 8 

sektioner där de två sidosektionerna gör ökad stabilitet för bäckenet 

och förhindrar utåtrotation av låren. De främre sektionerna stabiliserar låren, 

förhindrar inåtrotation och motverkar nedglidning 

Skötsel: Maskintvätt 60 grader med Smartcells kvar i dyna. Får ej kemtvättas. Ska 

lufttorkas, ej torktumlas. 

Max brukarvikt: 250kg 

Storlekar: Höjd: 10cm, bredd: 35-50cm, djup: 40-50 cm  

Tillbehör:  Inkontinensöverdrag, Top överdrag standardöverdrag 

Pris:  3161:- inkl. standardöverdrag 
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16. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med 

sittgrop med gel och kombination av annat 

material 
ISO-kod 043303 

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna upp till flera timmar per dag och ett 

trycksårsförebyggnade underlag är nödvändigt för att förhindra uppkomst av trycksår eller för 

att ge tryckavlastning för att underlätta sårläkning. Brukaren har svårigheter med att bibehålla 

och/eller variera position i rullstol. Brukaren kan ha behov av positionering i sittande. 

 

Jay Balance P Fluid  
Leverantör: Sunrise Medical AB 
www.sunrisemedical.se 

Egenskaper: Tjockt, mjukt skumlager överst med kontur. Detta 

skum förebygger tryck på sittbensknölar. Sittgropens utformning 

med stängd kant förhindrar att fluiden kan flyta ut. Dubbla 

överdrag ger bättre skydd för huden och komfort. För 

positionering finns positioneringsdelar som placeras i det inre överdraget.   

Skötsel:  

Basen, torkas av med fuktig trasa med milt rengöringsmedel. Lufttorkas eller 

torkas i torkskåp.  

Flow-överdelen, torka av med varmt vatten och tvål/milt rengöringsmedel, torka 

av med ren , fuktig trasa, torka sedan torr.  

Överdrag, vänd ut och in, drag åt blixtlåsen till hälften, maskintvätta 70 grader, 

dropptorka eller tumla på låg värme. Får ej kemtvättas.  

Max brukarvikt: 150kg bredd 34-50cm, 225kg bredd 56-60cm 

Storlekar: Höjd: 8,5cm, bredd: 34-60cm, djup: 34-60cm 

Tillbehör:  Inkontinensöverdrag, positionerings-kit, höftuppbyggare   

Pris:  2750 kr 
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Matrx Libra   
Leverantör: Invacare AB 
www.invacare.com 

Egenskaper: Skumbas som är anatomiskt formad. Gele-inlägg dubbla 

lager med förseglade fack för skydd runt benutskott. Inbyggt främre 

bäckenstöd som motverkar nerglidning. Trochanterhylla som 

understödjer en lateral stabilitet av bäckenet. Dynan har en utökad bakre 

form/radie för att motverka bakåttippning av bäckenet. Avfasad framkant ger 

utrymme för stram hamstrings och att sparka sig fram 

Skötsel: Dynans överdrag tvättas i maskin 80 grader, inre överdraget avtorkas 

med fuktig trasa  

Max brukarvikt: 136kg 

Höjd/storlek: Höjd: 8cm, bredd: 36-5cm, djup: 31-5cm  

Tillbehör:  Inkontinensöverdrag 

  Positioneringsdelar (kilar, höftuppbyggare etc.) 

Pris:  2475 kr 
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17. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med 

sittgrop med luftfyllda celler och kombination 

av annat material 
ISO-kod 043303 

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna upp till flera timmar per dag och ett 

trycksårsförebyggnade underlag är nödvändigt för att förhindra uppkomst av trycksår eller att 

ge tryckavlastning för att underlätta sårläkning. Brukaren har svårigheter med att bibehålla 

och/eller variera position i rullstol. Brukaren kan ha behov av positionering i sittande. 

 

Vicair Active O2 9  
Leverantör: Invacare AB 
www.invacare.com 

Egenskaper: Den främre delen av dyna är uppbyggd av ett 

ergonomiskt format skum för att underlätta förflyttningar och 

skapa stabilitet. Den bakre delen består av tre sektioner med 

SmartCells, små tetraformade luftceller.  Cellerna glider lätt mot 

varandra och formar sig efter kroppsformen. 

Skötsel: Maskintvätt 60 grader med Smartcells kvar i sektionerna. Får ej 

kemtvättas. Ska lufttorka, ej torktumlas. Torka av skumbasen med 

desinfektionsspray.  

Max brukarvikt: 200kg 

Storlekar: Höjd: 9cm, bredd: 35-50cm, djup: 40-50cm 

Pris:  2998 kr 
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Roho Hybrid Elite 1R  
Leverantör: Permobil AB  
www.permobil.com 

Egenskaper: Dyna kombinerar fördelarna med både DRY 

FLOATATION teknologi och den anatomiskt utformade 

skumbaserade dynan. Insatsens luftjustering under sittbenen  

skyddar huden mot snedvridning och uppvärmning av detta känsliga område. 

Skumdynans form ger extra stabilitet vid sida samt framåt/bakåt. Skumdynan har 

en stadig främre del som hjälper aktiva brukare vid självständig överflyttning. 

Skötsel: Samtliga delar i dynan rengörs med fuktig trasa och 

hushållsrengöringsmedel. Torka av med kallt. Lufttorkas. Överdraget kan 

maskintvättas i 60grader 

Max brukarvikt: 225kg 

Höjd/storlek: Höjd 8,5cm, bredd: 37,5-50cm, djup: 40-53cm  

Tillbehör:  Inkontinensöverdrag, positioneringsdelar 

Pris:  2350 kr 
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18. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med 

möjlighet att anpassa till sparkfunktion 
ISO-kod 043303 

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna upp till flera timmar per dag och ett 

trycksårsförebyggnade underlag är nödvändigt för att förhindra uppkomst av trycksår eller för 

att ge tryckavlastning för att underlätta sårläkning. Brukaren har svårigheter med att bibehålla 

och/eller variera position i rullstol. Brukaren förflyttar sig med rullstolen genom att sparka sig 

fram med hjälp höger/vänster ben. 

 

Vicair Adjuster O2 6  
Leverantör: Invacare AB 
www.invacare.com 

Egenskaper: Sittdynan innehåller tetraformade luftceller, SmartCells, 

med mycket låg friktion och runda hörn. Cellerna glider lätt mot 

varandra och formar sig efter kroppsformen. Dyna är indelad i 5 

sektioner för individuella lösningar och för brukare med nedsatt kroppsfunktion  

Skötsel: Maskintvätt 60 grader med Smartcells kvar i dyna. Får ej kemtvättas. Ska 

lufttorkas, ej torktumlas. 

Max brukarvikt: 250kg 

Höjd/storlek: Höjd: 6cm, bredd: 35-50cm, djup: 40-50cm   

Tillbehör:  Inkontinensöverdrag, Top överdrag 

Pris:  3161 kr 

 

Vicair Vector O2 6  
Leverantör: Invacare AB 
www.invacare.com 

Egenskaper: Sittdynan innehåller tetraformade luftceller, SmartCells, 

med mycket låg friktion och runda hörn. Cellerna glider lätt mot varandra 

och formar sig efter kroppsformen. Dyna är indelad i 8 sektioner där de 

två sidosektionerna gör ökad stabilitet  för bäckenet och förhindrar 

utåtrotation av låren. De främre sektionerna stabiliserar låren, förhindrar 

inåtrotation och motverkar nedglidning 

Skötsel: Maskintvätt 60 grader med Smartcells kvar i dyna. Får ej kemtvättas. Ska 

lufttorkas, ej torktumlas. 

Max brukarvikt: 250kg 

Höjd/storlek: Höjd: 6cm, bredd: 35-50cm, djup: 40-50cm   

Tillbehör:  Inkontinensöverdrag, Top överdrag 

Pris:  3161 kr 
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19. Snabbguide sittdynor 
 

 

 ISO-kod 18 10 06       

 Dyna Leverantör Positionering Höjd 
Max 
brukarvikt Pris Egenskaper 

LÅ
G

 

Bima Basic Rekond Bima Plastteknik 6,5 cm 
100-150 
kg 

420 kr 
Standarddyna i skummaterial med 
inkontinensskyddad dynbas 

Consept Latus Care of Sweden  7 cm 
250-270 
kg 

720 kr 
Standarddyna för högre brukarvikt. 
Inkontinensskyddad dynbas. 

Bima Combi Bima Plastteknik 7 cm 90-150 kg 450 kr 
Mjuk och komfortabel standarddyna i 
skummaterial 

M
EL

LA
N

 

Roho Airlite Permobil   136 kg 795 kr 
Mjuk och stabilt formad sittdyna med 
luftinlägg i sittgropen 

Bima Cubetech Bima Plastteknik 
P: 8,5 cm, 
K: 9,4 cm 

100-150 
kg 

850 kr 
Skumdyna med höga lårstöd och 
bendelare för stabilt sittande 

Stealth Solution Salubrious  7 cm 160 kg 895 kr 
Mjuk och komfortabel. Har ett luftigt och 
temperaturreglerande överdrag 

Bima Cubekick Bima Plastteknik 
P: 8,5 
cm, K: 
9,4 cm 

100-150 
kg 

890 kr 
Stabil dyna med högt lårstöd för 
hemiplegisk sida och nedsänkning för 
sparkben.  
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20. Snabbguide dynor  
 

 

 

 

 

 ISO-kod 04 33 03       

 Dyna Leverantör Positionering Höjd 
Max 
brukarvikt Pris Egenskaper 

M
EL

LA
N

 

Jay Xtreme Active Sunrise Medical Tillbehör 6 cm 150 kg 1 625 kr 
Låg dyna, plan i framkant som 
underlättar sidoförflyttningar. 

Bima Fjäder Bima Plastteknik 10 cm 125-150 kg  Hög dyna. Upplevs som mjuk och 
stöddämpande. 

Stimulite Slimline Rehabshop Tillbehör?(kil) 6 cm 130 kg  Låg dyna som avleder fukt och värme. 
Inkontinensunderlägg finns. 

Stimulite Classic Rehabshop Tillbehör?(kil) 6 cm 130 kg  Plan dyna som avleder fukt och värme. 
Inkontinensunderlägg finns 

Stimulite Smart Rehabshop Tillbehör?(kil) 5 cm 130 kg  Låg, plan dyna som avleder fukt och 
värme. Inkontinensunderlägg finns 

Roho Hybrid Elite 1R Permobil  8,5 cm 225 kg  
Stabil dynbas med Roho-luftinlägg i 
sittgropen. En kammare, går ej att 
positionera 

Matrx Libra Invacare Tillbehör 8 cm 136 kg  
Dyna i anatomsikt format skummaterial 
med gelinlägg i sittgropen. Har många 
positionerande tillbehör 

Vicair Adjuster O2 6 Invacare I dynan 6 cm 250 kg  Låg dyna med luftfyllda tetror. Passar bl a 
bra i fåtöljer. 

Vicair Vector O2 6 Invacare I dynan 6 cm 250 kg  Låg dyna med luftfyllda tetror. Passar bl a 
bra i fåtöljer. 

Vicair Active O2 9 Invacare I dynan 9 cm 200 kg   
Dyna med en stabil framkant i 
skummaterial och luftfyllda tetror i 
sittgropen 

H
Ö

G
 

Vicair Adjuster O2 10 Invacare I dynan 10 cm 250 kg  
Dyna med luftfyllda "tetror". 
Positionering genom att man flyttar 
tetror mellan fem olika fack  

Vicair Vector O2 10 Invacare I dynan 10 cm 250 kg  
Dyna med luftfyllda "tetror". 
Positionering genom att man flyttar 
tetror mellan nio olika fack  

Jay Balance P Fluid Sunrise Medical Tillbehör 8,5 cm 150 kg  

Stabil dynbas med gelinlägg i sittgropen. 
Lårstöd, höftstöd och bendelare ingår 
och går att ta bort vid behov. 
Positioneringsdelar för att justera ett 
snedställt bäcken finns. 

Roho Quadtro Select Permobil I dynan 10,5 cm Obegränsad  
Dyna med luftfyllda celler i 
"gräddbulleform". Har fyra låsningsbara 
kamrar. 

Starlock 13 Etac I dynan 13 cm Obegränsad  

Hög dyna med lyftfyllda celler i 
"gräddbulleform". Har lika många låsbara 
kamrar som det finns celler med 
obegränsade positioneringsmöjligheter 


