
Gruppindelning 
Indelningen är tänkt att vara en första vägledning för förskrivare. 

Då varje person har unika behov är det viktigt att ha kännedom om dynorna i samtliga grupper.

2015-11-02, ver 1

Sortimentsöversikt Sittdynor  

4. Tryckavlastande dynor

Dynorna är presenterade i rangordning. Viktigt att välja enl. rangordningen. Man kan avvika från rangordningen om personen har andra behov

3. Tryckfördelande dynor – för längre tids sittande, mer tryckfördelande pga. uttalad form eller att dynan formas efter kroppen

Målgrupp: Personer som sitter kortare stunder i rullstol t.ex. vid transporter

2b.

Målgrupp: Personer som behöver mjukt sittande

2a.

2. Dynor för korttidssittande - mindre tryckfördelande  

Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning som medför svårigheter att sätta/resa sig från sittmöbel. Betalas av den enskilde.

1. Förhöjande dynor och kildynor

3a. 

3b.

Målgrupp: Personer som är beroende av rullstol för sina förflyttningar men kan variera sitt sittande t ex flytta över till annan möbel.

Basdyna. 1 vinnare i denna grupp. 1:a handsval vid förskrivning av rullstol, då sittandet är okomplicerat

2:a handsval i de fall där 3:a inte uppfyller personens behov. Dynorna är presenterade i rangordning utifrån hur de är antagna i upphandlingen. Viktigt att välja enl. 

rangordningen. Man kan avvika från rangordningen om personen har andra behov.

Målgrupp: Personer som är beroende av rullstol för sina förflyttningar och har svårt att variera sittandet. Personer som riskerar att få trycksår.

Målgrupp: Personer som är beroende av rullstol för sina förflyttningar och har svårt att variera sittandet. 

Personer som har behov av individuell anpassning som kompenserar eller korrigerar deformitet och/eller funktionsbortfall. 

Personer med hög risk att få trycksår.

5. Tryckavlastande och positionerande dynor
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Grupp 1       Förhöjande dynor och kildynor
Leverantör Dyna Egenskaper Höjd/Vikt Logistik Cirkapris

Bima

Standard dyna Avsedd för att lättare kunna resa sig efter sittande överdrag 

svart FR polyester manchester med handtag standard-dyna är 

fast men också tyngre sittskikt av 50kg/m3 polyeter kil fram 

motv stas. 

 5 cm, 7,5 cm och 10 

cm/150-180 kg 

beroende på stl

L 161,00 kr

Bima

Köksdyna  Passar köksstol avsedd för att lättare kunna resa sig efter 

sittande överdrag svart FR polyester manchester med 

knythandtag standard-dyna är fast men också tyngre sittskikt av 

högelastisk polyeter kil fram motv stas. Finns med 1/2 urtag 

 5 cm, 7,5 cm och 10 

cm/135-150 kg 

beroende på stl

L 161,00 kr

Bima

Kildyna Stadig kildyna med bärhandtag, överdrag svart FR polyester 

manchester bas tillv av reg skum
6-10 cm/90-125 kg 

beroende på stl
L 161,00 kr

Grupp 2A       Dynor för korttidssittande - mindre tryckfördelande
Leverantör Dyna Egenskaper Höjd/Vikt Logistik Cirkapris

Nima Care

Nima Relax Fiberdyna i siliconiserad hålfiber. Nima Relax erbjuder en väldigt 

skön och mjuk sits som passar som ett mjukt komplement till 

annan dyna eller sits. Dynan fungerar även som självständig 

dyna både i rullstol och andra sittmöbler. För smärtkänsliga 

brukare, kan även användas som ryggstöd eller under andra 

känsliga delar på kroppen. 

5 cm/100 kg L 132,00 kr

Grupp 2B       Dynor för korttidssittande - mindre tryckfördelande
Leverantör Dyna Egenskaper Höjd/Vikt Logistik Cirkapris

Bima 

Kupad Komforthöjande sittdyna avsedd för brukare som sitter kortare 

stunder i rullstol tex vid transporter. Brukaren kan självständigt 

göra lägesförändringar och inte har några speciella sittproblem. 

7 cm/125-150 kg 

beronde på dynans 

stl

L 167,00 kr

Antagna dynor i upphandling 2015
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Grupp 3A       Tryckfördelande dynor - för längre tids sittande
Leverantör Dyna Egenskaper Höjd/Vikt Logistik Cirkapris

Helab, Care of Sweden

Contur Contur är en tryckfördelande sittdyna som är uppbyggd av en 

anatomisk formgjuten bas av polyureatanskum med 

viskoelastiskt skum i sittgropen. Urtag för ryggrör, rundad 

bakkant och bendelare. Vätsketätt ytskikt. Passar personer som 

sitter både längre och kortare tid.

5 cm/70-150 kg 

beroende på dynans 

stl

L 454,00 kr

 Grupp 3B       Tryckfördelande dynor - för längre tids sittande
Leverantör Dyna Egenskaper Höjd/Vikt Logistik Cirkapris

Helab, Care of Sweden

Contur Contur är en tryckfördelande sittdyna som är uppbyggd av en 

anatomisk formgjuten bas av polyureatanskum med 

viskoelastiskt skum i sittgropen. Urtag för ryggrör, rundad 

bakkant och bendelare. Vätsketätt ytskikt. Passar personer som 

sitter både längre och kortare tid. 

5 cm/70-150 kg 

beroende på dynans 

stl

L 454,00 kr    

Helab, Care of Sweden

Plantur Plantur är en tryckfördelande sittdyna, uppbyggd av formgjuten 

polyuretanskum med plan ovansida och med inlägg av 

viskoelastiskt skum i undersidan. Urtag för ryggrör och rundad 

bakkant. Vätsketätt ytskikt. Passar personer som sitter både 

längre och kortare tid. 

5 cm/70-150 kg 

beroende på dynans 

stl

L 454,00 kr    

Bima

Duo Tryckfördelande, luftig rullstolsdyna, basmodell, helt överdrag, 

mjuk laminerad plysch, luggriktning motv framåtglidning men 

underlättar förflyttning bakåt, antiglidyta undersida. 

6,5 cm/100-150 kg 

beroende på dynans 

stl

K 334,00 kr    

Sunrise Medical 

Jay Combi Soft P Stabil, komfortabel och tryckfördelande. Lämplig för personer 

som själv har möjlighet att ändra sittställning. 4,5 cm bak, 6 cm 

fram/150 kg
K 472,00 kr    

Helab, Care of Sweden

Consept Consept är en tryckfördelande sittdyna, uppbyggd av en 

anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med inlägg av 

viskoelastiskt skum från ovansidan. Utrustad med sidostöd, 

bendelare och sittgrop. Vätsketätt ytskikt. Urtag för ryggrör och 

rundad bakkant. Passar personer som sitter både längre och 

kortare tid. 

5 cm/70-150 kg 

beroende på dynans 

stl

L 483,00 kr    

Sunrise Medical 

Jay Easy Visco Anatomiskt utformad, stabiliserar, positionerar och ger stöd. 

Lättskött och med låg vikt. 6,5 cm/150 kg L 621,00 kr    3/14



Bima 

Combi Sittdyna med formad sittgrop bendelare och tydliga lateralstöd. 

Urtag i sittgropen som avlastar tryck under sittbensknölar och 

svanskota. Mjukt sittskikt ger extra hög komfort. Överdrag av 

vätsketät frotté. Undersida av antiglidmaterial. 

7-8 cm/90-150 kg 

beroende på dynans 

stl

K 518,00 kr    

Alu Rehab

Netti Uno Seat Skumdyna med 3 lager. Dynor och andra hjälpmedel som 

placeras på en sits för att korrigera och/eller bibehålla en stadig 

sittställning. 
8 cm K 644,00 kr    

Etac 

Roho AirLITE AirLITE sittdyna är en anatomiskt formad standarddyna med 

tryckfördelande egenskaper. Dynan är lätt att använda. 5-9,5 cm beroende 

på stl/125 kg
K 776,00 kr    

Salubrious

Synergy Solution Tryckavlastande sitt- och rullstolsdyna. Används för 

tryckavlastning, komfort, stabilitet och framåtglidning. Luftigt 

och Inkontinens Överdrag ingår. Enkelt handhavande och inga 

hårda punkter finns i dynan. En bra "mellan-segments-dyna" 

Antiglidbehandladat överdrag. 
160 kg K 799,00 kr    

Salubrious

AireRx GU Tryckavlastande sitt- och rullstolsdyna med innovativ anatomisk 

design. Väremavledande med mycket god ventilation. 
6 cm/180 kg K 539,00 kr    

Salubrious

Synergy Solution1 Tryckavlastande dyna. Skumbas med Geltäcke ovan. Utskuret för 

svanskotan. Mjuk, stabil, sval, komfortabel och enkel. Många 

storlekar. Inkontionensskyddad. Bendelare. Gelets temp. rättar 

sig efter omgivningen & brukare. Kroppstemp. ca37 gör att 

dynan först känns sval, detta justeras av sig självt o blir en komb. 

av brukare o rum. Gelet är mjukt oavsett temperatur.

7 cm/160 kg L 891,00 kr    
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Grupp 4       Tryckavlastande
Leverantör Dyna Egenskaper Höjd/Vikt Logistik Cirkapris

Bima

Conform Tryckavlastande sittdyna m sittgrop. Viskoelastisk CONFOR® 

foam, hög stabilitet, god luftgenomsläpplighet samt bra 

tryckfördelning. Svart överdrag mjuk velour motv glidning 

framåt, undersida antiglid. 

7 cm/70-150 kg 

beroende på dynans 

stl

K 748,00 kr

Nima Care

Allround Tillverkad av helgjuten polyurethan, gjuten enligt slabstock 

metoden med fyllning av Slow Recovery (trögskum) i bakre 

sittdelen. En dyna som pga trögskummet erbjuder extra 

avlastning i bakre sittdelen utan att förlora i stabilitet och 

positionering.En lätt dyna som andas väl och har mkt hög 

hållfasthet.Överdrag av flamskyddad polyester. 

7 cm/150-200 kg 

beroende på dynans 

stl

K 459,00 kr

Helab, Care of Sweden

Tremix Tremix är en tryckavlastande anatomiskt utformad sittdyna 

uppbyggd i flera skikt. Används som trycksårsförebyggande. 

Uppbyggd med urtag för svanskota, bendelare, lateralstöd och 

förstärkt bottenplatta. Urtag för ryggrör och rundad bakkant. 

Vätsketätt ytskikt. 

7 cm/70-150 kg 

beroende på dynans 

stl

K 834,00 kr

Bima

Cubetech Komfortabel dyna för personer med öm och känslig hud som 

behöver extra stöd Avsedd för brukare som är beroende av 

rullstol för sina förflyttningar och har svårt att variera sittandet 

Bima cubetech är förebyggande mot sår Den används även när 

det finns risk för trycksår Heltäckande överdrag av svart 

stretchig velour m antiglid. 

8,5-9,5 cm 

/100-150 kg 

beroende på dynan 

stl

L 920,00 kr

Salubrious

Synergy Solution Tryckavlastande sitt- och rullstolsdyna. Används för 

tryckavlastning, komfort, stabilitet och framåtglidning. Luftigt 

och Inkontinens Överdrag ingår. Enkelt handhavande och inga 

hårda punkter finns i dynan. En bra "mellan segments dyna" 

Antiglidbehandladat överdrag. 
160 kg K 799,00 kr

5/14



Bima 

Fjäder Tryckavlastande antidecubitusdyna för öm och känslig hud inkl 

inkontinenshätta fjädrande/stötdämpande stadig hård botten 

sittgrop fjäderkassett bendelare heltäckande överdrag velour 

undersida antiglid. 

10 cm/125-150 kg 

beroende på dynans 

stl

K 1 380,00 kr

Salubrious

Synergy Solution1 Tryckavlastande dyna.Skumbas med Geltäcke ovan.Utskuret för 

svanskotan. Mjuk,stabil,sval,komfortabel och enkel.Många 

storlekar.Inkontionensskyddad.Bendelare.Gelets temp. rättar sig 

efter omgivningen & brukare.Kroppstemp. ca37 gör dynan först 

känns sval, detta justeras av sig självt o blir en komb. av brukare 

o rum.Gelet är mjukt oavsett temperatur. 

7 cm/160 kg L 891,00 kr

Nima Care

Equagel Straight Kombinationen av dynans mjuka gel och strukturella 

uppbyggnad ger ett väldigt bekvämt sittande. Då dynan har helt 

öppna celler erbjuder den brukaren ett otroligt bra mikroklimat. 

Kombinationen av det mjuka materialet och dynans förmåga att 

andas ger effektiva trycksårsförebyggande egenskaper

Brandskyddat överdrag av polyester. 

5 cm/150 kg K 920,00 kr

Sunrise Medical

Jay Lite Tryckfördelande sittdyna med mycket låg vikt. 

8 cm/150 kg K 1 829,00 kr

Bima

Allround Tryckavlastande sittdyna m sittgrop inkl ext inkohätta 

viskoelastisk CONFOR® foam hög stabilitet god 

luftgenomsläpplighet samt bra tryckfördelning Svart överdrag 

mjuk velour motv glidning framåt undersida antiglid. 

7 cm/100-150 kg 

beroende på dynans 

stl

K 1 093,00 kr

Sunrise Medical

Jay Easy God tryckavlastning, reducerar skjuvningseffekter och ger bra 

positionering. Överdraget har en inbyggd ficka för fluidöverdelen 

som är placerad över sittgropen. 6,5 cm/150 kg K 978,00 kr
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Nima Care

Equagel allround Gel dyna Kombinationen av dynans mjuka gel och strukturella 

uppbyggnad ger ett väldigt bekvämt sittande. Då dynan har helt 

öppna celler erbjuder den brukaren ett otroligt bra mikroklimat. 

Kombinationen av det mjuka materialet och dynans förmåga att 

andas ger effektiva trycksårsförebyggande egenskaper. Dynan 

kan även användas som behandlande dyna efter trycksår. 

Flamskyddat överdrag som andas. 

6,5 cm/ 150 kg L 1 610,00 kr

Sunrise Medical

Jay Xtreme Active Lätt och låg dyna som passar för ett aktivt användande och enkla 

förflyttningar. System med dubbla överdrag ger 

luftgenomströmning och avleder värme och fukt. Positionering 

kan fås med hjälp av positioneringsdelar som kan beställas som 

tillval.

6 cm/150 kg K 2 013,00 kr

Salubrious

AireRx GU Tryckavlastande sitt- och rullstolsdyna med innovativ anatomisk 

design. Väremavledande med mycket god ventilation. 
6 cm/180 kg K 539,00 kr

Nima Care

Equagel adjuster Kombinationen av dynans mjuka gel och strukturella 

uppbyggnad ger ett väldigt bekvämt sittande. Då dynan har helt 

öppna celler erbjuder den brukaren ett otroligt bra mikroklimat. 

Kombinationen av det mjuka materialet och dynans förmåga att 

andas ger effektiva trycksårsförebyggande egenskaper, dynan 

kan även användas som behandlande dyna vid trycksår. Dynan 

kan justeras för att kompensera ojämt sittande. Brandskyddat 

överdrag av polyesterjusterande ilägg. 

7 cm/160 kg K 2 070,00 kr

Sunrise Medical

Jay Balance Tryckavlastande, positionerande sittdyna för brukare med hög 

till mycket hög risk för trycksår och i behov av positionering. 

Fluid- eller ROHO luftinlägg i sittgrop. 8,5 cm/150 kg K 2 979,00 kr

Etac

Roho Contour Select ROHO CONTOUR SELECT bygger på DRY FLOATATION-teknologin 

och har väl dokumenterade egenskaper för behandling och 

förebyggande av trycksår. Den stabila dynan möjliggör även 

positionering av bäckenet samtidigt som brukaren får en dyna 

med optimal tryckavlastning. 

0-10 cm 

/obegränsad vikt
K 2 984,00 kr
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Rehabshop, Göran 

Sjöden

Stimulite Smart Stimulite Smartdyna är tryckfördelande sittdyna med låg vikt 

och nästan skötselfri. Det översta skicktet är extra mjukt för 

personer med öm och känslig hud. Dynan är lätt att hålla ren och 

kan tvättas i maskin samt torktummlas, vilket underlättar för 

inkontinenta personer. Dynan passar bra när man vill ha en luftig 

lättskött dyna. 

5 cm/130 kg K 3 444,00 kr

Alu Rehab

Netti Sit Skumdyna med 3 lager skum, varav det översta är skuret i kuber. 

Bendelare. 8 cm K 1 609,00 kr

Etac

Roho Quadtro Select 6, Låg 

profil

ROHO QUADTRO SELECT bygger på DRY FLOATATION-teknologin 

och har väl dokumenterade egenskaper för behandling och 

förebyggning av trycksår. Den stabila dynan möjliggör även 

positionering av bäckenet samtidigt som brukaren får en dyna 

med optimal tryckavlastning. 

6cm/obegränsad vikt K 2 984,00 kr

AnatomicSitt

Varilite Evolution Meridian Dyna med 3 olika sorters skum med extra tryckavlastning under 

sittbensknölarna, två separata luftkammare.  
340 kg K 3 444,00 kr

AnatomicSitt

Varilite Evolution Evolution är Varilites ”Rolls-Royce”. Här upplever man riktig 

komfort, hög tryckavlastning vid mätning och stabilitet i 

sittandet. Fungerar bra i bl a elrullstolar. . 2-11 cm 340 kg L 3 444,00 kr

Salubrious

Relax Duogel Tryckavlastande sitt- och rullstolsdyna. Unik kombination av 

silicongel och skum. Anatomisk utformad skumbas hjälper 

kroppen att behålla en bra hållning och stöd. Dynan har ett 

avtorkbart överdrag. Som alternativ kan ett luftgenomsläppligt 

och inkontinens skyddat överdrag av kraftig gortex väljas. 

130 kg K 1 378,00 kr

Salubrious

Relax Easy Tryckfördelande dyna som kan LÄGGAS PRECIS HUR SOM HELST. 

Unik kombination av Silicongel och skum. Skummet ger stabilitet 

och gelet ger komfort. Dynan kan med fördel rekondtioneras 

och descinfieras. Inkontinens överdraget = inkontinens skyddat 

o avtorkningsbart vid smuts m.m. 

6 cm/130 kg K 1 378,00 kr
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Etac

Roho Hybrid Elite 1-kammare ROHO Hybrid Elite är en lätt och stabil dyna. Det underlättar 

både hantering av dynan och vid överflyttning till och från 

rullstolen. 
8 cm/225 kg K 2 754,00 kr

HD Rehab 

Amovida Motion AV400 Skumbasen ger en hög sittstabilitet i kombination med 

dämpning av eventuella stötar. Ilägg  Amovida Light Fluid som 

ger optimerad tryckfördelning. 6,5 cm/200 kg K 2 300,00 kr

Salubrious

AirRx SPC Tryckavlastande sitt- och rullstolsdyna med innovativ anatomisk 

design. Väremavledande med mycket god ventilation. 

Inkontinentsskyddad dyn bas. 7 cm/180 kg K 2 179,00 kr

Salubrious

Star Galaxy 2, fram/bak Star Galaxy finns i olika uppdelade sektioner med luft. 

Tryckavlastande dyna med stabil form på cellerna. 

obegränsad vikt K 3 163,00 kr

Rehabshop, Göran 

Sjöden

Stimulite slimline  En förebyggande sittdyna mot sittsår, lite anatomisk, luftig samt 

hygienisk, lätt att sköta. Låg höjd cirka 5 cm, inklusive överdrag . 

Punkteringsfri och ändrar ej volym. Antibakteriell. 6 cm/ 130 kg K 4 078,00 kr

HD Rehab 

Amovida Motion Comfort 

AV500

Skumbasen ger en hög sittstabilitet i kombination med 

dämpning av eventuella stötar. Ilägg Amovida Light Fluid i 

kombinaton med Phase Change Material 

(temperaturnormaliserande fluid) som ger optimerad 

tryckfördelning. 

6,5 cm/ 200 kg K 2 760,00 kr

Salubrious

Star Galaxy 1 Star Galaxy finns i olika uppdelade sektioner med luft. 

Tryckavlastande dyna med stabil form på cellerna. 

obegränsad vikt K 3 163,00 kr
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Salubrious

Star Galaxy 2, höger/vänster Star Galaxy finns i olika uppdelade sektioner med luft. 

Tryckavlastande dyna med stabil form på cellerna. 

obegränsad vikt K 3 163,00 kr

Invacare 

Vicair Academy Positioner 

Plus 10

Vicairs inkapslade luftceller ger en optimal anpassning till 

kroppens form i kombination med hög tryckavlastning, stöd och 

stabilitet. 

10 cm/ 250 kg L 3 818,00 kr

Invacare 

Vicair Academy Adjuster 10 Vicairs inkapslade luftceller ger en optimal anpassning till 

kroppens form i kombination med hög tryckavlastning, stöd och 

stabilitet. 
10 cm/ 250 kg L 3 899,00 kr

Invacare 

Vicair Academy Vector 10 Vicairs inkapslade luftceller ger en optimal anpassning till 

kroppens form i kombination med hög tryckavlastning, stöd och 

stabilitet. 10 cm/ 250 kg K 4 129,00 kr

Invacare 

Vicair Academy Positioner 

Plus 6

Vicairs inkapslade luftceller ger en optimal anpassning till 

kroppens form i kombination med hög tryckavlastning, stöd och 

stabilitet. 

6 cm/ 250 kg K 3 818,00 kr

Invacare 

Vicair Academy Active 9 Vicairs inkapslade luftceller ger en optimal anpassning till 

kroppens form i kombination med hög tryckavlastning, stöd och 

stabilitet. 
9 cm/ 200 kg K 3 772,00 kr
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Rehabshop, Göran 

Sjöden

Stimulite Classic Plan antidecubitus dyna med hög luftventilation, låg vikt och lätt 

att sköta. Särskilt passande för att underlätta förflyttningar och 

för personer med benamputationer, samt lämplig för överviktiga 

personer. Antibakteriell och punkteringsfri. 
6cm/ 130 kg K 5 020,00 kr

Invacare 

Vicair Academy Vector 6 Vicairs inkapslade luftceller ger en optimal anpassning till 

kroppens form i kombination med hög tryckavlastning, stöd och 

stabilitet. 
6 cm/250 kg K 4 129,00 kr

Rehabshop, Göran 

Sjöden

Stimulite Contoured Anatomisk antidecubitus sittdyna, med hög luftventilation, låg 

vikt och lätt att sköta. Dynan ger en upprätt körställning, inga 

punkteringar eller volymförändringar. Antibakteriell. 
8 cm /130 kg K 5 839,00 kr
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Grupp 5       Tryckavlastande och positionerande
Leverantör Dyna Egenskaper Höjd/Vikt Logistik Cirkapris

Etac

Roho Hybrid Elite 2 kammare ROHO Hybrid Elite är en lätt och stabil dyna. Det underlättar 

både hantering av dynan och vid överflyttning till och från 

rullstolen. 
8cm/225 kg K 2 754,00 kr

Etac

Roho quadtro Select 10, hög 

profil

ROHO QUADTRO SELECT bygger på DRY FLOATATION-teknologin 

och har väl dokumenterade egenskaper för behandling och 

förebyggning av trycksår. Den stabila dynan möjliggör även 

positionering av bäckenet samtidigt som brukaren får en dyna 

med optimal tryckavlastning. 

0-10 cm 

/obegränsad vikt
L 2 984,00 kr

Invacare 

Vicair Academy Positioner 

Plus 10

Vicairs inkapslade luftceller ger en optimal anpassning till 

kroppens form i kombination med hög tryckavlastning, stöd och 

stabilitet. 
10 cm 250 kg L 3 818,00 kr

Invacare 

Vicair Academy Active 9 Vicairs inkapslade luftceller ger en optimal anpassning till 

kroppens form i kombination med hög tryckavlastning, stöd och 

stabilitet. 
9 cm/ 200 kg K 3 772,00 kr

Invacare 

Vicair Academy Adjuster 10 Vicairs inkapslade luftceller ger en optimal anpassning till 

kroppens form i kombination med hög tryckavlastning, stöd och 

stabilitet. 
10 cm 250 kg L 3 899,00 kr
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Invacare 

Vicair Academy Vector 10 Vicairs inkapslade luftceller ger en optimal anpassning till 

kroppens form i kombination med hög tryckavlastning, stöd och 

stabilitet. 
10 cm 250 kg L 4 129,00 kr

Salubrious

Star Starlock 10 Rullstolsdyna som ger avancerad positionering, icke parallell 

stabilitet och den högsta nivå av förebyggande och medicinsk 

behandling av trycksår. 0-10 cm 

/obegränsad vikt
K 3 048,00 kr

Salubrious

Star Starlock 13 Rullstolsdyna som ger avancerad positionering, icke parallell 

stabilitet och den högsta nivå av förebyggande och medicinsk 

behandling av trycksår. 0-13 cm 

/obegränsad vikt
K 3 904,00 kr

Sunrise Medical

Jay Balance P Tryckavlastande, positionerande sittdyna för brukare med hög 

till mycket hög risk för trycksår och i behov av positionering. 

Fluid- eller ROHO luftinlägg i sittgrop. Positioneringsdelar som 

tillbehör. 
6,5 cm/150 kg K 3 278,00 kr

Sunrise Medical

Jay Xtreme Active Lätt och låg dyna som passar för ett aktivt användande och enkla 

förflyttningar. System med dubbla överdrag ger 

luftgenomströmning och avleder värme och fukt. Positionering 

kan fås med hjälp av positioneringsdelar som kan beställas som 

tillval. 

6 cm/150 kg K 2 254,00 kr

13/14



Utjämningsskivor/Sitsinlägg
Leverantör Skiva Egenskaper Höjd/Vikt Logistik Cirkapris

Bima

Utjämningsskiva Bima Används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta 

Den används tillsammans med dyna med plan botten utan 

kompensering för hängmatteeffekt Skivan är tillverkad i ett fast 

formstabilt material som går att rengöra med tvättsprit

2,5 cm K 130,00 kr

Bima

Utjämningsskiva Bima Används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta 

Den används tillsammans med dyna med plan botten utan 

kompensering för hängmatteeffekt Skivan är tillverkad i ett fast 

formstabilt material som går att rengöra med tvättsprit

1,5 cm K 130,00 kr

Sunrise Medical

Sitsinlägg Jay Sitsinlägget består av en träplatta, skum och ett överdrag. 

Sitsinlägget placeras med skumsidan nedåt i rullstolens 

hängmattesits. 1,5 cm/ 150 kg L 482,00 kr

Sunrise Medical

Träskiva För plan sittyta,  för utjämning av hängmattesits 

150 kg K 229,00 kr
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