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Sittdyna till HD Balance

Infoblad
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HD Balance finns med Sittdyna standard (A) eller Sittdyna lång +5 cm.

A

Sittdynan placeras normalt centrerad över sittplattan, så att sittplattan täcks. Dynan fästs på sitsen med
kardborrband.

Sittdyna standard
HD Balance är utrustad med en formad sittdyna i formgjuten kallskum. Dynan har sittgrop och den främre delen
är lätt formad för att ge stöd åt lårbenen. Framkanten på dynan är snedskuren för att minimera risk för tryck i
brukarens knäveck.

Sittdyna lång
Det finns även en 5 cm längre sittdyna som passar till HD Balance med förlängt sittdjup. Utformning och funktion
är densamma som för sittdyna standard.

Mått sittdynor
Tabell 1 - Mått sittdynor [cm]
Modell

Djup

Standard

48

Lång

53

Bredd

a = Höjd
framkant

b = Höjd
mitt bak

38, 42, 46, 50

9

7

a

b

Klädsel
Sittdynorna har som standard grå Trevira tygklädsel. De kan även beställas i svart Trevira eller i svart avspritbar
Dartex. Alla klädslar är avtagbara och kan tvättas i 60º. Klädslar finns även att beställas separat.

C

D

E

Överdragsklädsel
Till sittdyna standard och sittdyna lång finns även överdragsklädsel i svart Trevira som träs över befintlig klädsel.
Överdraget kan fås med eller utan inkontinensskydd och är tvättbart i 60 grader.
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Tänk på
•

Sittdynor av formpressat kallskum har en begränsad livslängd beroende på användning. Dynorna ska
kontrolleras 1-2 gånger per år för brukarens komfort och säkerhet. Vid behov byts nedsuttna och uttjänta
dynor ut.

Artikelnummer
Alla artikelnummer finns i Beställningsguiden, art nr 95750.
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