
Sortimentsöversikt Sittdynor 2019

5. Tryckavlastande och positionerande dynor

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

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

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

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

Information:

•Guiden visar upphandlade dynor i 7-klövern med avtalsstart 2019-11-01. De flesta dynorna finns i websesam, men saknar du någon hör av dig till oss konsulenter i 

team Sitta-Stå-Träna via manuella.rullstolar@regiondalarna.se eller på telnr: 0243-497879. Telefontid: Mån: 13-16, Ons:8-9, Fre: 8-9.

•Priset är ett ca pris och kan variera beroende på dynans storlek och form samt kan ändras under perioden upphandlingen gäller. Se websesam för aktuellt pris.

•All dynor går ej att få i alla sittbredd/sittdjup-kombinationer, för att hitta möjliga storlekar se websesam eller leverantörens hemsida.

•M innebär att dynan finns i mindre storlekar, under sittbredd 35 cm. TB står för tunga brukare, vilket innebär att dynan finns i större storlekar och har en max 

brukarvikt över 150kg.

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. Grupp 

1 och 2 är upphandlad med en vinnare medan grupp 3-5 är brukarens behov och presenteras därför i bokastavsordning, utifrån leverantören.

1. Förhöjande dynor och kildynor

2. Dynor för korttidssittande - mindre tryckfördelande  

3. Tryckfördelande dynor - för längre tids sittande

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.
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Grupp 1       Förhöjande dynor och kildynor
Leverantör Dyna Leverantörens beskrivning Storlek & vikt Logistik Cirkapris

Bima Plastteknik

Standard-dyna

(Hel, 1/2  eller 1/4 urtag)

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

 Sb:40-50 cm

Sd:40-50 cm

H:5-15 cm

Max vikt:150-180 kg 

beroende på stl TB

L 207,00 kr

Bima Plastteknik

Köksdyna

(Hel, 1/2  eller 1/4 urtag)

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 motverkar stas.

Sb:39 cm

Sd:36 cm

H:5-12,5 cm

Max vikt:135 kg
L 207,00 kr

Bima Plastteknik

Kildyna Stadig kildyna med bärhandtag överdrag svart FR polyester 

manchester textil bas tillv av reg skum

Sb:30-45 cm  M

Sd:30-45 cm

H:3-10 cm (högsta 

delen)

Max vikt:90-150 kg 

beroende på stl

L 150,00 kr

 

Grupp 2       Dynor för korttidssittande - mindre tryckfördelande

Leverantör Dyna Leverantörens beskrivning Storlek & vikt Logistik Cirkapris

Bima Plastteknik

Kupad Komforthöjande sittdyna avsedd för brukare som sitter kortare 

stunder i rullstol tex vid transporter. Brukaren kan självständigt 

göra lägesförändringar och har inte några speciella sittproblem. 

Sb:35-60 cm

Sd:35/38-55/58 cm

H:7 cm

Max vikt:125-150 kg 

beroende på stl

L 207,00 kr

 Grupp 3       Tryckfördelande dynor - för längre tids sittande

Leverantör Dyna Leverantörens beskrivning Storlek & vikt Logistik Cirkapris

Care of Sweden

Consept Consept är en tryckfördelande sittdyna som är uppbyggd av en 

anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med inlägg av 

viskoelastiskt skum från ovansidan. Dynan är utrustad med 

sidostöd, bendelare, sittgrop och har ett vätsketätt ytskikt. 

Passar personer som sitter både längre och kortare tid.

Sb:35-50cm

Sd:35-57cm 

H: 5cm

Max 70-160kg 

beroende på stl. 

TB

L 744,00 kr

Antagna dynor i upphandling 2019
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Care of Sweden

Consept Latus Consept Latus är en tryckfördelande sittdyna för tunga brukare, 

uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum 

med inlägg av viskoelastiskt skum från ovansidan. Dynan har 

förstärkt bottenplatta, sidostöd, bendelare, sittgrop och ett 

vätsketätt ytskikt.

Sb:50-60 cm

Sd:40-55 cm

H:7 cm

Max 250-270 kg 

beroende på stl. TB

L 857,00 kr

Care of Sweden

Contur Contur är en tryckfördelande sittdyna som är uppbyggd av en 

anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med viskoelastiskt 

skum i sittgropen. Urtag för ryggrör, rundad bakkant och 

bendelare. Vätsketätt ytskikt. Passar personer som sitter både 

längre och kortare tid.

Sb: 30-52 cm M

Sd: 30-50 cm

H: 5 cm

Max vikt: 70-160 kg 

beroende på stl.

TB

L 634,00 kr    

Care of Sweden

Contur barn Contur Barn är en tryckfördelande sittdyna som är uppbyggd av 

en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med inlägg av 

viskoelastiskt skum från ovansidan. Urtag för ryggrör och rundad 

bakkant. Vätsketätt ytskikt. Passar mindre personer som sitter 

både längre och kortare tid.

Sb: 25-35 cm M

Sd: 25-40 cm

H: 4 cm

Max vikt: 40-60 kg 

beroende på stl.

K 615,00 kr    

Care of Sweden

Contur Hemi 

(urtag höger, vänster eller 

dubbel)         

Hemi är en tryckfördelande sittdyna för personer med behov av 

att sparka sig fram med rullstol. Uppbyggd av en anatomisk 

formgjuten bas med inlägg av viskoelastiskt skum från 

ovansidan. Fasad i framkant och främre halvan nersänkt på en 

eller båda sidor. Utrustad med sidostöd, bendelare och sittgrop. 

För sittande såväl längre som kortare tid.

Sb: 35-50 cm

Sd: 35-50 cm

H: 5 cm

Max vikt: 70-150 kg 

beroende på stl.

K 857,00 kr    

Care of Sweden

Plantur Plantur är en tryckfördelande sittdyna som är 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.

Sb: 35-50cm

Sd: 35-50cm

H: 5cm

Max vikt: 70-150kg 

beroende på stl.

L 578,00 kr    

Bima Plastteknik

Combi (plan eller kupad) 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. Tvätt 60 grader, 

centrifugeras och torktumlas.

Sb:25-60 cm M

Sd:20/23-55/58 cm

H:5-8 cm beroende 

på stl

Max vikt:40-150 kg 

beroende på stl.

K 552,00 kr    
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Bima Plastteknik

Bima Basic rekond

(plan eller kupad)

Tryckfördelande sittdyna. Dynbasen rengörs genom avtorkning 

med ytdesinfektion alt med vatten och tvållösning 40ºC som 

förbehandlats med bakteriehämmande medel. Heltäckande 

överdrag av svart laminerad plysch m antiglid.

 Sb:25-60 cm  M

Sd:20/23-55/58 cm 

H: 5-7,5 cm 

beroende på 

stl/form. 

Max vikt:40-180 kg 

beroende på stl. TB

K 518,00 kr    

Bima Plastteknik

Active (plan eller kupad) Stadig tryckfördelande rullstolsdyna. Avsedd för aktiva personer 

som föredrar en offensiv sittställning. Dynan lutar 5 grader 

framåt. 

Sb:33-50 cm M

Sd:35/40-50/55 cm 

H: 8/4-9/5 cm 

(bak/fram) 

Max vikt: 135-150 kg 

beroende på stl

K 782,00 kr    

Invacare 

Floshape En formad dyna i skum med hög densitet. Ger optimalt stöd och 

bra tryckavlastning

Sb: 35,5-50,5cm

Sd: 45,5-53,5cm

H: 

Max vikt: 

L 608,00 kr    

Permobil

Comfort Curve En lätt sittdyna som är avsedd att ge tryckfördelning och erbjuda 

stabilt och bekvämt sittande för personer som på egen hand kan 

repositionera sig under dagens lopp

Sb: 40,6-55,9 cm  

Sd:39,7-52,1 cm

H: 5,7 cm

Max vikt:113-181 kg 

beroende på stl TB 

K 573,00 kr

Permobil

Roho Airlite

(plan eller kupad)

ROHO® Airlite® sittdyna är utformad för att få komfort och en 

bra sittställning som ger stabilitet. Dynan är baserad på 

positioneringsskum av hög kvalitet och AIR FLOATATIONTM 

teknologi inbyggd i skumdelen. AIR FLOTATION bidrar till en 

effektiv fördelning av trycket vid de utsatta sittbenen.

Sb: 33-51 cm M

Sd: 33-51 cm

H: 5-9,5 cm beronde 

på stl.

Max vikt: 136 kg 

K 748,00 kr    

Nima Care

Standard 600 Ink Tillverkad av helgjuten polyeurethan, anatomiskt formgjuten 

enligt slabstockmetoden. 600 dynan är lätt, den andas, den 

behåller sin form i flera år och är skuren för att passa väl in i 

rullstolar med rak såväl som hängmattesits. 600 är en 

tryckfördelande och positionerande dyna med hög 

kvalité.Tvättbart inkontinensskyddat polyester som andas

Sb:30-60 cm M

Sd:30-55cm

H:5,5cm

Max vikt:150kg K 368,00 kr
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Sunrise Medical 

Jay Easy Visco

 (plan eller kupad)

JAY Easy Visco är en stabil, komfortabel och tryckfördelande 

sittdyna. Dynan består av en anatomiskt formad bas med 

viscoelastiskt skum i hela sittgropen samt inkontinensöverdrag 

som standard.

Sb: 25-50 cm M

Sd: 25-50 cm

H: 6,5 cm

Max vikt: 150 kg

Plan= L   

Kupad= K
643,00 kr    

Grupp 4       Tryckavlastande

Leverantör Dyna Leverantörens beskrivning Storlek & vikt Logistik Cirkapris

AnatomicSitt

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

sittbensknölarna, två separata luftkammare.

Sb:30-60 cm M

Sd:35-50 cm

H:9,5 cm

Max vikt:100-300 kg 

beroende på stl. TB

K 3 548,00 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.

Sb:30-60 cm M

Sd:35-50 cm

H:9,5 cm

Max vikt:100-300 kg 

beroende på stl. TB

L 3 548,00 kr

Bima Plaststeknik

Conform 

(plan eller kupad)

Tryckavlastande sittdyna m sittgrop Viskoelastisk CONFOR® 

foam. Hög stabilitet, god luftgenomsläpplighet samt bra 

tryckfördelning. Svart överdrag mjuk velour motv glidning 

framåt, undersida antiglid.

Sb:20-60 cm M

Sd:22/24-55/58 cm

H:5-9 cm beroende 

på stl.

Max vikt:50-150 kg 

beroende på stl.

K 748,00 kr

Bima Plastteknik

Cubekick 

(plan eller kupad)

Urtag höger, vänster eller 

båda.

Används av brukare som sitter stor del av dagen i allround- eller 

aktivrullstol och som sparkar sig fram med höger eller vänster 

ben. Dynan är anpassad för personer med ett paretiskt ben t.ex. 

efter en stroke. Högt lateralstöd förhindrar abducerade på den 

sida som är paretiskt. Bima cubekick är tryckavlastande och 

används när det finns risk för trycksår.

Sb:35-60 cm

Sd:35/38-55/58 cm

H:8,5-10,4 cm 

beroende på stl.

Max vikt:100-150 kg 

beroende på stl. 

K 1 438,00 kr
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Bima Plastteknik

Cubetech 

(plan eller kupad)

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

Sb:25-60 cm M

Sd:20/23-55/58 cm

H:6,5-9,5 cm 

beroende på stl.

Max vikt:40-150 kg 

beroende på stl. 

L 978,00 kr

Bima Plastteknik

Fjäder

 (plan eller kupad)

Tryckavlastande antidecubitusdyna för öm och känslig hud inkl 

inkontinenshätta fjädrande/stötdämpande stadig hård botten 

sittgrop fjäderkassett bendelare heltäckande överdrag velour 

undersida antiglid

Sb:35-60 cm

Sd:35/38-55/58 cm

H:10 cm

Max vikt:125-150 kg 

beroende på stl. 

K 1 438,00 kr

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.

Sb:35-52 cm

Sd:35-50 cm

H:7 cm

Max vikt:70-150 kg 

beroende på stl

K 914,00 kr

 Göran Sjödén 

Rehabshop

Stimulite Classic

(plan eller rund botten)

Stimulite® Classic är en tryckavlastande sittdyna, med plan 

sittyta. Den har låg vikt samt behöver bara lite skötsel. Den är 

lätt att hålla ren, kan tvättas i maskin samt torktumlas, vilket 

underlättar för inkontinenta personer.

Sb: 36-51 cm

Sd:36-51 cm

H:6 cm

Max vikt:130 kg 

(min: 40 kg).

K 5 328,00 kr

 Göran Sjödén 

Rehabshop

Stimulite Classic Bariatric Stimulite® Classic Bariatric är sittdyna med plan sittyta.

 Hög tryckavlastning, lämplig för personer med vikt över 120 kg 

upp till cirka 300 kg. Antibakteriell, sval, hygienisk och med en 

förträfflig komfort och stabilitet Ger ett stabilt sittande samtidigt 

som den reducerar skjuvning och friktion.

Sb: 46-76 cm

Sd:41-71 cm

H:7 cm

Max vikt: 360kg 

(min: 120kg). TB

K 8 716,00 kr

 Göran Sjödén 

Rehabshop

Stimulite Classic XS

(plan eller rund botten)

Stimulite® Classic Extra Sensitive är en plan tryckavlastande 

sittdyna för extra känslig hud. Sittdynan rekommenderas till 

paraplegiker, tetraplegiker och andra personer som är i hög risk 

att få trycksår och behöver bra positionering.

Sb: 36-51 cm

Sd:36-51 cm

H:6 cm

Max vikt:130 kg 

(min: 40kg).

K 5 392,00 kr

Göran Sjödén 

Rehabshop

Stimulite Contoured

(plan eller rund botten)

Stimulite® Contoured är en tryckavlastande sittdyna som 

rekommenderas till paraplegiker, tetraplegiker och andra 

personer som är i hög risk att få trycksår och behöver bra 

positionering. 

Sb: 36-51 cm

Sd:36-51 cm

H:8 cm

Max vikt:130 kg 

(min: 40kg).

K 5 942,00 kr
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Göran Sjödén 

Rehabshop

Stimulite Contoured XS

(plan eller rund botten) 

Finns även med bredare 

sittgrop (BB)

Stimulite® Countoured Extra Sensitive är en tryckavlastande 

sittdyna för extra känslig hud. Dynan har en låg vikt och behöver 

lite skötsel samt erbjuder mycket bra tryckutjämning.

Sb: 36-51 cm

Sd:36-51 cm

H:8 cm

Max vikt:130 kg 

(min: 40 kg).

K 6 071,00 kr

Göran Sjödén 

Rehabshop

Stimulite Contoured Barn Stimulite® Contoured Barn (Pediatric Contoured), sittdynan som 

växer med barnet! Tryckavlastande, luftig och positionerande.

Sb: 26-41 cm M

Sd:26-41 cm

H:7 cm

Max vikt:50 kg  

K 3 670,00 kr

Göran Sjödén 

Rehabshop

Stimulite Corbee

(plan eller rund botten)

Stimulite® Corbee® är en tryckavlastande sittdyna för barn. En 

sval, torr och bekväm sittdyna.

Sb: 26-41 cm M

Sd:26-41 cm

H:7 cm

Max vikt:50 kg

K 3 873,00 kr

Göran Sjödén 

Rehabshop

Stimulite Silver Stimulite® Silver är en låg tryckfördelande rullstolsdyna och är 

fördelaktig för att sparkförflytta sig själv. Sval och komfortabel 

med utmärkt stabiltet samt antibakteriell. Tvättbar, avvisar 

svamp och är luktresistent. 

Sb:33-51 cm M

Sd:36-51 cm

H:2,5 cm

Max vikt:130 kg 

(min:40 kg) 

K 3 012,00 kr

Göran Sjödén 

Rehabshop

Stimulite Slimline  

(plan eller rund botten)

Stimulite® Slimline™ är en tryckfördelande sittdyna och är 

tillverkad för personer i låg risk för att få trycksår samt erbjuder 

bra komfort.

Sb:36-51 cm

Sd:36-51 cm

H:6 cm

Max vikt:130 kg 

(min:40 kg) 

K 4 086,00 kr

Göran Sjödén 

Rehabshop

Stimulite Slimline  XS

(plan eller rund botten)

Stimulite® Slimline™ Extra Sensitive är en tryckfördelande 

sittdyna mot sittsår, avsedd för personer med extra känslig hud. 

Anatomisk, luftig, hygienisk samt lätt att sköta. Låg höjd ca 5 cm, 

punkteringsfri och ändrar ej volym. Antibakteriell.

Sb:36-51 cm

Sd:36-51 cm

H:6 cm

Max vikt:130 kg 

(min:40 kg)

K 4 376,00 kr

Göran Sjödén 

Rehabshop

Stimulite Smart Stimulite® Smartdyna är tryckfördelande sittdyna med låg vikt 

och nästan skötselfri. Den har ett extra mjukt översta skikt för 

känslig och öm hud. Dynan är lätt att hålla ren och kan tvättas i 

maskin samt torktummlas, vilket underlättar för inkontinenta 

personer. Bra till att användas när det är viktigt med en luftig 

sittdyna med låg höjd.

Sb:33-51 cm M

Sd:33-51 cm

H:5 cm

Max vikt:130 kg 

(min:40 kg)

K 4 317,00 kr
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Göran Sjödén 

Rehabshop

Stimulte Sport Stimulite® Sportdyna är tryckfördelande sittdyna med låg vikt 

och nästan skötselfri. Dynan är lätt att hålla ren och kan tvättas i 

maskin samt torktummlas, vilket underlättar för inkontinenta 

personer. Bra till att användas inom sportaktiviteter.

Sb:36-51 cm

Sd:36-51 cm

H:5 cm

Max vikt:130 kg 

(min:40 kg)

K 4 131,00 kr

Invacare 

Matrx Libra Matrx Libra ger överlägsen komfort med optimal tryckavlastning 

och positionering. Förbättrad design kombinerar skum och 

silikonbaserad gel för att ge en hög nivå av skydd mot tryck, 

positionering och justerbarhet för varje individuell användares 

behov. 

Sb:36-51 cm

Sd:31-51 cm

H:8 cm

Max vikt:136 kg
K 3 672,00 kr

Invacare 

Vicair Active O2 6 En kombination av Vicairs teknologi tillsammans med skum. Den 

främre sektionen är uppbyggd av ett ergonomiskt format skum 

för att underlätta förflyttningar och skapa stabilitet. Skummet 

skyddas av ett avtagbart hygienöverdrag. Den bakre delen 

består av 4 sektioner med påsar fyllda med Smartcells. Dynan är 

uppbyggd av ett luftgenomsläppligt material och hela dynan 

exkl. skum går att tvätta i maskin 60°.

Sb:35-50 cm

Sd:40-50 cm

H:6 cm

Max vikt: 200 kg

TB
K 4 022,00 kr

Invacare 

Vicair Adjuster O2 6 Indelad i 5 sektioner för individuella lösningar och för brukare 

med nedsatt kroppsfunktion Bra justeringsmöjligheter vid 

komplexa postitioneringsbehov och optimal tryckavlastning. 

Dynan är uppbyggd i ett luftgenom-släppligt material och hela 

dynan går att tvätta i maskin 60º.

Sb:35-50 cm

Sd:40-50 cm

H:6 cm

Max vikt: 250 kg

TB

K 4 022,00 kr

Invacare 

Vicair Vector O2 6 Indelad i 9 sektioner där de två sidosektionerna ger ökad 

stabilitet för bäckenet och förhindrar utåtrotation av låren. De 

främre sektionerna stabiliserar låren, förhindrar inåtrotation och 

motverkar nedglidning. Dynan är uppbyggd i ett 

luftgenomsläppligt material och hela dynan går att tvätta i 

maskin 60º.

Sb:35-50 cm

Sd:40-50 cm

H:6 cm

Max vikt:250 kg

TB

K 4 138,00 kr

Nima Care

EquaGel Straight Comfort 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

Sb 30-50 cm M

sd: 30-46 cm 

H: 5 cm

Max vikt:150 kg K 1 610,00 kr
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Nima Care

EquaGel Allround Väldigt bekväm sittdyna. Förebyggande och behandlande dyna. 

Kan användas i våta miljöer utan överdrag. Kan tvättas i maskin. 

Andas.

Sb: 30-50 cm M

sd:30-46 cm

H:7,5 cm

Max vikt:150 kg (min 

40kg)  

L 2 070,00 kr

Nima Care

Nima 600 Visco Tryckavlastande rullstolsdyna för smärtkänsliga brukare samt 

brukare med risk för trycksår. Dynan lämpar sig väl för brukare 

som sitter lång tid i dynan utan att kunna variera sittandet. Bas 

av polyuretan formgjuten efter kroppen, toppskikt av 3,5 cm 

Viscoelastiskt skum.

Sb:30-55 cm M

Sd:30-55 cm

H:

Max vikt:150-250 kg 

beroende på stl TB

K 805,00 kr

Nima Care

Nima Kub Viscos Nima Kub Visco är en luftig dyna avsedd för brukare som är 

beroende av rullstol för förflyttning och har svår att variera 

sittande. Förebyggande mot sår, används även när det finns risk 

för trycksår. Distanser mellan kuber ger förhöjd ventilation

Sb:30-55 cm M

Sd:30-55 cm

H:9 cm

Max vikt: 150 kg 

(min: 20kg)

K 897,00 kr

Nima Care

Nima Luft Anatomiskt formad dyna med fjäderkasett under sittytan. Dynan 

ger god positionering, och hög tryckavlastning under 

sittbensknölarna. Dynan kommer med ett överdrag i 3d mesh 

vilket ger utökad andningsförmåga.

Sb:30-55 cm M

Sd:30-55 cm

H: 

Max vikt: 150 kg 

(min: 20kg)

K 1 104,00 kr

Nima Care

Nima Allround 621 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. Överdraget av flamskyddad polyester.

Sb:30-55 cm M

Sd:30-55 cm

H:7 cm

Max vikt:150-200 kg 

beroende på stl. TB

K 633,00 kr

Permobil

Roho Enhancer ENHANCER-dynans olika cellhöjder, tillsammans med två 

oberoende kammare - en kammare för sittben och lårben och 

en kammare för de yttre cellerna i sidorna, framkant och 

bendelar-, utgör positioneringskanaler för dina ben och ger dig 

stabilitet i sidled och optimal hud- och 

mjukvävnadsskydd.ENHANCER-dynan är den enda ROHO-dyna 

som gör att du kan isolera sittbensfördjupningen och öka stödet 

i sidled i området runt större tochantern.

Sb:37,5-46,5 cm

Sd:37,5-50,5 cm

H:

Max vikt: 

Obegränsad.

TB

K 2 588,00 kr
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Permobil

Roho Quadtro Select 5,5 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. 

Sb:41 -58 cm

sd:34,5-56 cm

H:0-5,5 cm 

Max vikt: 

obegränsad.

TB

K 2 754,00 kr

Permobil

Roho Hybrid Elite 1 kammare 

SR

Hybrid Elite® dynor (1 eller 2 kamrar) kombinerar fördelarna 

med både DRY FLOATATION® teknologin och den anatomiskt 

utformade skumbaserade dynan. Hybrid Elite är en lösning för 

den som behöver stabilitet, hudskydd och komfort. Insatsens 

luftjustering under sittbenen skyddar huden mot snedvridning 

och uppvärmning av detta särskilt känsliga område. Trokanter 

skyddas och underhålls vilket säkerställer utmärkt 

tryckfördelning.

Sb:35-60,5 cm

Sd:37,5-58 cm

H:8,5 cm

Max vikt:225 kg

TB K 2 639,00 kr

Permobil

Roho 1 kammare 5,5 låg profil De 5,5 cm höga individuella luftcellerna ger en idealist nivå av 

omslutning och hudskydd tack vare Shape Fitting Technology i 

Roho Dry Floatation. Cellernas form och djup anpassas efter 

patientens rörelser och följer kroppens förändringar hela tiden

sb:37,5-50,5 cm

sd:33,5-50,5 cm

H:5,5 cm

Max vikt: 

Obegränsad   TB

K 2 588,00 kr

Permobil

Roho 1 kammare SR

(mellan eller hög profil)

De 8,5 cm höga individuella luftcellerna ger en idealist nivå av 

omslutning och hudskydd tack vare Shape Fitting Technology i 

Roho Dry Floatation. Cellernas form och djup anpassas efter 

patientens rörelser och följer kroppens förändringar hela tiden

sb:37,5-55 cm 

sd:37,5-55 cm

H:8,5 eller 10,5 cm

Max vikt: 

Obegränsad

TB

K 2 588,00 kr

Permobil 

Comfort Acta Embrace Avsedd att underlätta en upprätt sittställning och bäcken-

stabilitet samt erbjuda komfort och skydd för huden till personer 

som riskerar att utveckla tryckskador. 

Sb:40,6-53,3 cm

Sd:40-52,7 cm

H:7,6 cm

Max vikt: 113-159 kg 

beroende på stl.  TB

K 1 449,00 kr

Permobil

Comfort  M2 Produkten är avsedd att underlätta en upprätt sittställning och 

bäckenstabilitet samt erbjuda komfort och skydd för huden till 

den som riskerar att utveckla trycksår. 

Sb:40,6-53,3 cm

Sd:40-52,7 cm

H:8,9 cm

Max vikt:113-159 kg 

beroende på stl. TB

K 1 949,00 kr
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Salubrious

AireRx GU Tryckavlastande sitt- och rullstolsdyna med innovativ anatomisk 

design. Väremavledande med mycket god ventilation. Exklusive 

fläkt. Inkontinentsskyddad dyn bas. Lätt och mycket enkel. 

sb:36-51 cm

Sd:31-51 cm

H:6 cm

Max vikt: 150 kg

K 684,00 kr

Salubrious

AireRx SPC Tryckavlastande sitt- och rullstolsdyna med innovativ anatomisk 

design. Väremavledande med mycket god ventilation. 

Inkontinentsskyddad dyn bas. 

sb:36-56 cm

Sd:31-51 cm

H:7 cm

Max vikt: 150 kg

K 2 754,00 kr

Salubrious

AirRX SPPC Tryckavlastande sitt- och rullstolsdyna med innovativ anatomisk 

design. Väremavledande med mycket god ventilation. 

Inkontinentsskyddad dyn bas. Detta är den MEST postionerande 

varianten av de båda.

sb:41-56 cm

Sd:41-51 cm

H:8 cm

Max vikt:150 kg

K 2 754,00 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. 

Sb:35-60 cm

Sd:35-50 cm

H:7 cm

Max vikt:130 kg
K 1 553,00 kr

Salubrious

Relax Duo Profil Tryckavlastande sitt och rullstolsdyna. Unik kombination av 

Silikongel och Skum. Inkontinensskyddad dynbas, som är 

rekonditioneringsbar. Dynan har enkelt handhavande = "bara 

lägga dit". Mjuk/komfortabel för brukaren som sitter länge och 

upplever smärta. Motverkar skjuvning. Stabil pga icke flytande 

gel.

Sb: 40-45cm

Sd:40-45cm

H:7cm

Max  vikt: 130kg
K 1 604,00 kr

Salubrious

Stealth Glacial  Stealth Glacial är en ny version av Stealth Solution 1. 

Tryckavlastande dyna. Skumbas med geltäcke ovanpå. Utskuret 

för svanskotan samt bendelare. Mjuk, stabil, sval, komfortabel 

och enkelt handhavande. Många storlekar. Gelets temp. rättar 

sig efter omgivningen & brukare. Kroppstemp. ca 37 gör dynan 

först känns sval, detta justeras av sig självt o blir en kombination 

av brukare o rum.Gelet är mjukt oavsett temperatur. Enkelt 

handhavande.

Sb:25-60 cm M

Sd:25-60 cm

H:6 cm

Max vikt:160 kg TB

L 1 034,00 kr
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Salubrious 

Stealth Spectrum Foam Stealth Spectrum Foam är en uppdaterad version av Synergy 

Spectrum Foam. Tryckfördelande rullstolsdyna för tyngre 

brukare. Dynan har luftigt o inkontinens överdrag standard. 

Uppbyggd av flera olika skumtyper för maximal stabilitet och 

komfort för tyngre brukare. Stark bottenplatta av aluminium för 

stabilitet vid hängmattesits. Enkelt handhavande- Extra och 

andra typer av överdrag finns som tillbehör.

Sb:50-75 cm

Sd:40-70 cm

H:8 cm

Max vikt:295 kg 

(min: 80kg)

TB

K 2 754,00 kr

Salubrious

Stealth Solution  Stealth Solution är en uppdatering av Synergy Solution. 

Tryckavlastande dyna. Stabil skumbas och bendelare. Sittgropen 

är fylld med tryckavlastande 2-delad gelpåse. Överst ett visco 

elastiskt skum. Dynan levereras med både luftigt och 

inkontinens överdrag.  Dynan ger stabilitet, komfort och minskar 

framåtglidning. Enkelt handhavande och inga hårda punkter. 

Extra och andra typer av överdrag finns.

Sb: 25-60 cm M

Sd:25-60 cm

H:8 cm

Max vikt:160 kg 

(min:35 kg) TB
K 1 034,00 kr

Salubrious

Stealth Tru Comfort 2 Tryckavlastande dyna. Stabil skumbas, stor bendelare och höga 

lårstöd. Sittgropen är fylld med extra tryckavlastande visko 

elastiskt skum. Överst ett lager av visko elastiskt skum. Dynan 

levereras med luftigt temperatur reglerande Coolcore överdrag. 

Dynan ger stabilitet, komfort och minskar framåtglidning. Enkelt 

handhavande och inga hårda punkter. Extra överdrag finns samt 

inre inkontinens överdrag som tillbehör.

Sb:40-55 cm

Sd:40-60 cm

H:9,5 cm

Max vikt:200 kg TB
K 1 466,00 kr

Sunrise Medical

Jay Balance Air (1 eller 2 

kammare)

 eller Fluid.

Tryckavlastande, positionerande sittdyna f brukare m hög till 

mkt hög risk för trycksår och i behov av positionering.

Sb:34-60 cm M

Sd:34-60 cm

H:8,5 cm

Max vikt:150-225 kg 

beroende på stl. TB

K 2 975,00 kr

Sunrise Medical 

Jay Easy 

(plan eller kupad)

JAY Easy är en dyna som ger god tryckavlastning, reducerar 

skjuvningseffekter och ger bra positionering. Överdraget har en 

inbyggd ficka för fluidöverdelen som är placerad över sittgropen.

Sb:25-60 cm M

Sd:25-60 cm

H:6,5 cm

Max vikt:150 kg
K 1 236,00 kr
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Sunrise Medical

Jay J2 Djup J2 djup sittdyna skyddar huden på brukare i högriskgruppen för 

trycksår. Väljs när faran för trycksår är mycket hög.  

Sb:36-56 cm

Sd:36-51 cm

H:10 cm

Max vikt: 150 kg K 3 159,00 kr

Sunrise Medical by positioneringsdelarna.t bild? Ej med 

Jay Xtreme Active 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 tillaktiva 

brukare men passar även till andra brukare som harbehov av en 

tryckavlastande och bekväm dyna. Dynan är också väldigt enkel 

att sköta och kräver inget underhåll. Positioneringsdelar finns att 

köpa som tillbehör.

Sb:34-50 cm M

Sd:34-50 cm

H:6 cm

Max vikt:150 kg K 1 869,00 kr

Grupp 5       Tryckavlastande och positionerande

Leverantör Dyna Leverantörens beskrivning Storlek & vikt Logistik Cirkapris

Anatomic Sitt

Varilite Proform

(Hel eller delad bakre 

luftkammare)

Enda dynan på marknaden som kan korrigera eller kompensera 

ett snedställt bäcken och samtidigt behålla positionering, utan 

några lösa delar. Skiljer sig från övriga Varilitedynor med sin 

fasta bas vilket ger den bästa positioneringen du kan få.

Sb:30-50 cm M

Sd:35-50 cm

H:12 cm

Max vikt:100-300 kg 

beroende på stl. TB

K 3 674,00 kr

Etac

Star Starlock (7.5, 10 eller 

13cm)

StarLock sittdyna kombinerar utmärkt tryckfördelning med näst 

intill obegränsade positioneringsmöjligheter och mycket hög 

stabilitet.

Sb:26-61 cm M

Sd:26-61 cm

H:7.5, 10 eller 13 cm 

Max vikt: 

obegränsad TB

K 2 754,00 kr

Invacare 

Vicair Active O2 9 En kombination av Vicairs teknologi tillsammans med skum. Den 

främre sektionen är uppbyggd av ett ergonomiskt format skum 

för att underlätta förflyttningar och skapa stabilitet. Skummet 

skyddas av ett avtagbart hygienöverdrag. Den bakre delen 

består av 4 sektioner med påsar fyllda med Smartcells. Dynan är 

uppbyggd av ett luftgenomsläppligt material och hela dynan 

exkl. skum går att tvätta i maskin 60°.

Sb:35-50 cm

Sd:40-50 cm

H:9 cm

Max vikt: 200 kg

TB
K 4 022,00 kr
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Invacare 

Vicair Adjuster O2 10 Indelad i 5 sektioner för individuella lösningar och för brukare 

med nedsatt kroppsfunktion Bra justeringsmöjligheter vid 

komplexa postitioneringsbehov och optimal tryckavlastning. 

Dynan är uppbyggd i ett luftgenom-släppligt material och hela 

dynan går att tvätta i maskin 60º.

Sb:35-50 cm

Sd:40-50 cm

H:10 cm

Max vikt: 250 kg TB
L 4 022,00 kr

Invacare 

Vicair Vector O2 10 Indelad i 9 sektioner där de två sidosektionerna ger ökad 

stabilitet för bäckenet och förhindrar utåtrotation av låren. De 

främre sektionerna stabiliserar låren, förhindrar inåtrotation och 

motverkar nedglidning. Dynan är uppbyggd i ett 

luftgenomsläppligt material och hela dynan går att tvätta i 

maskin 60º.

Sb:35-50 cm

Sd:40-50 cm

H:10 cm

Max vikt:250 kg

TB

K 4 138,00 kr

Permobil

Comfort Acta Embrace ATI 

Anti Thrust

Comfort-dynan Acta-Embrace tillsammans med ATI 

rekommenderas för personer som förutom 

standardfunktionerna hos Embrace även behöver lateralt skydd 

för rättning och stabilitet och som kan behöva positionering på 

höger eller vänster sida samt i dynans bakre eller främre del.

Sb:40,6-53,3 cm

Sd:40-52,7 cm

H: 7,6 cm

Max vikt: 113-159 kg 

beroende på stl. TB

K 2 524,00 kr

Permobil

Comfort Company M2 ATI 

Anti Thrust

Comfort-dynan M2 med ATI rekommenderas för personer som 

förutom standardegenskaperna hos M2 kan behöva lateralt 

skydd för rättning och stabilitet, samt positionering på höger 

eller vänster sida och framtill eller baktill på dynan.

Sb:40,6-53,3 cm

Sd:40-52,7 cm

H:8,9 cm

Max vikt:113-159 kg 

beroende på stl. TB

K 2 524,00 kr

Permobil

Roho Hybrid Elite 2 kammare Hybrid Elite
®
 dynor (1 eller 2 kamrar) kombinerar fördelarna 

med både DRY FLOATATION
®
 teknologin och den anatomiskt 

utformade skumbaserade dynan. Hybrid Elite är en lösning för 

den som behöver stabilitet, hudskydd och komfort. Insatsens 

luftjustering under sittbenen skyddar huden mot snedvridning 

och uppvärmning av detta särskilt känsliga område. Trokanter 

skyddas och underhålls vilket säkerställer utmärkt 

tryckfördelning. Hybrid Elite 2-kammar dyna med två ventiler 

vänster/höger korrigerar asymmetriska morfologier eller 

bäckenskevhet.

Sb:35-60,5 cm

Sd:37,5-58 cm

H:8,5 cm

Max vikt:225 kg

TB

K 2 639,00 kr
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Permobil

Contoured select CONTOUR SELECT® är en dyna med fyra kamrar och en 

anatomisk form. Dynan har även alla fördelar med DRY 

FLOTATION® tekniken, SELECT-seriens möjligheter till 

positionering med ISOFLO® minneskontroll och Contour-dynans 

stabilitet. Contours form hjälper till att begränsa höftskevhet 

och motverka bäckenrotation.

Sb:41-58 cm

Sd:38,5-56 cm

H:5,5 cm (hösta 

punkt 10,5 cm)

Max vikt: 

Obegränsad. TB

K 2 754,00 kr

Permobil

Roho quadtro 

(mellan eller hög profil)

Utrustad med fyra justerbara luftkamrar och  ISOFLO® 

minnesenhet ,är QUADTRO SELECT® dynan ett extremt effektivt 

verktyg för skydd av hud samt för att positionera och  uppnå 

bästa komfort. Dynan kan när som helst enkelt anpassas efter 

användarnas anatomi och behov.

 Sb:36,5-58 cm

sd: 34,5-56 cm

H: 8,5 eller10,5 cm

Max vikt: 

obegränsad. TB

8,5=K

10,5=L
2 754,00 kr

Sunrise Medical

Jay Balance P Fluid eller Air (1 

eller 2 kammare) 

Tryckavlastande, positionerande sittdyna f brukare m hög till 

mkt hög risk för trycksår och i behov av positionering. Inkl 

positioneringstillbehör

Sb:34-60 cm M

Sd:34-60 cm

H:8,5 cm

Max vikt:150-225 kg 

beroende på stl. TB
K 3 159,00 kr

Utjämningsskivor/Sitsinlägg

Leverantör Skiva Leverantörens beskrivning Höjd/ vikt Logistik Cirkapris

Sunrise Medical

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

Sitsinlägget placeras med skumsidan nedåt i rullstolens 

hängmattesits.

Sb:36-60 cm

Sd:41-51 cm

H:1,5 cm

Max vikt:150 kg

L 788,00 kr

Sunrise Medical

Träskiva Jay För plan sittyta Sb:25-60 cm M

Sd:25-60 cm

Max vikt:150 kg L 322,00 kr
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Hättor

Leverantör Hätta Leverantörens beskrivning Storlek Logistik Cirkapris

Bima Plastteknik

Överdragshätta Bima Inko 

(frotté eller stretch)

Inkontinenshätta i stretchigt material eller frotté. 

Undersida av elastisk PU (polyuretan) som effektivt skyddar 

överdrag och dynbas. Mycket lätt att rengöra. Slitstarkt.

Sb:25-60 cm

Sd:25-55 cm

H: Passar dynor med 

höjd 11-12 cm 

beroende på stl.

L 184,00 kr

Göran Sjödén 

rehabshop

Överdragshätta Stimulite 

Ontop

Stimulite® On Top överdrag ökar sittkomforten på befintliga 

dynor och arbetsstolar. Överdraget har en inbyggd matta av 

Stimulite och passar till alla dynor och förbättrar avsevärt deras 

ventilation. Överdraget är töljbart plus/minus 2 cm. Passar 

dynor upp till 12 cm höjd. Tänk på att om din dyna har en djup 

sittgrop kan du behöva en större storlek.

Sb:36-51cm

Sd:36-51cm

Max vikt:130kg

L 2 220,00 kr

 

Leverantör  Hemsida

Anatomic Sitt www.anatomicsitt.se

Bima Plastteknik www.bimaplastteknik.se

Care of Sweden www.careofsweden.se

Etac www.etac.se

Göran Sjödén Rehabshop www.rehabshop.se

Invacare www.invacare.se

NimaCare www.nimacare.se
Permobil www.permobil.se
Salubrious www.salubrious.se

SunriseMedical www.sunrisemedical.se
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