
inga begränsningar
amovida rullstolsdynor 



Den primära funktionen 
hos Amovida antidecu-
bitusdynor är optimal 
tryckfördelning i syfte 
att förebygga trycksår.
Tryckmätningar har 
gjorts med en testdocka 
som representerar en 
brukare som väger 80 
kg. Testerna visar att 
Amovida-dynorna (A) 
signifikant minskar 
maximalt tryck på tuber 
ischiiområdet jämfört 
med en 6 cm standard 
skumdyna som 
referens (B).
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Med medicinsk funktion som första prioritet, kombineras innovation med enastående design för 
att erbjuda sittdynor med optimal kvalitet. Baserat på Amovidas kompetens som ett av världens 
mest innovativa företag i silikonteknik, har den helt nya Amovida Light Fluid (ALF) utvecklats, en 
viskoelastisk vätska som ger överlägsen tryckfördelning.

Filosofi

Amovida rullstolsdynor sträcker sig längre än till enbart form och funktion 
för att ge brukaren en enastående nivå av prestanda och komfort.

Certified by the Testing and Certifying for Medical Devices GmbH 
at the Technical University of Berlin

Central Coast Testing, Ben Lomond, California, USA

Technische Universität München, Lehrstuhl für Ergonomie

Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, Spain

Amovidas sittdynor har testats av: 

Tryckfördelning 

Motion Comfort+ AV500
Motion AV400 Motion Synergy AV300

Referens SkumReferens Skum

Analys
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Egenskaper

Tryckfördelning:
Optimal tryckfördelning är av största 
betydelse. Med det helt nya ALF-
materialet har Amovida utvecklat en 
viskoelastisk vätska som ger optimerad 
fördelning av tyngd och tryck. 
Skumbasen och ALF-skiktet bildar den 
perfekta kombinationen för att också 
uppnå högsta nivå av sittstabilitet.

Ventilation:  
Dynöverdraget till Motion Comfort+ (AV500) och 
Motion (AV400) består av ett lager av 7mm 3D 
Mesch-material som garanterar en hög nivå av 
luftcirkulation för att reglera temperatur och fuktighet. 
Dynöverdraget till Motion Synergy (AV300) består av 
ett lager av 3mm 3D Mesch-material. Överdragens 
Mesh-material bidrar också till fördelning av trycket.

Stötdämpning:  
Amovidadynans skumbas 
absorberar stötar och vibrationer 
från marken och rullstolen, vilket 
skyddar användarens rygg.

Temperaturreglering: 
Motion Comfort+ (AV500) har ett 
temperaturreglerande silikonskikt, 
Phase Change Material (PCM)  
som ursprungligen utvecklades

för NASA för att skydda astronauterna 
mot temperatursvängningar i rymden.

PCM reglerar temperaturen till ett definierat 
komfortvärde. Materialet lagrar energi när tempera-
turen stiger (kylande effekt) och frigör den när 
temperaturen sjunker (värmande effekt), vilket 
resulterar i ett optimalt och pålitligt klimat för huden.

Användarvänlighet: 
Amovida rullstolsdynor är 
enkla att använda. Det krävs 
inga särskilda anpassningar, 
och dynan kan tas i bruk 
direkt. Handtaget som sitter 
på dynans framkant gör 
sittdynan enkel att hantera och 
transportera. Dynans fodral kan 
maskintvättas upp till 60°C.

Minskning av skjuvning:  
En sittyta med det flytande ALF-
materialet reducerar risken för 
skjuvning i tuber ischiiområdet.
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Amovida Dynor

Tjocklek på dynorna 6,5 cm. Max brukarvikt 200 kg. 

Samtliga dynor är tillgängliga i flera storlekar. Se dokument Produktinformation för detaljer.

Motion (AV400)  och

Motion Comfort+ (AV500)

Motion Synergy (AV300) 

Ventilation Stötdämpning Temperatur- 
reglering

Minskning av 
skjuvning

Användar-
vänlighet Tryckfördelning

Motion Comfort+
  AV500      
Motion
  AV400     
Motion Synergy
  AV300     
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Motion Synergy (AV300)

Motion Comfort+ (AV500)

Motion (AV400)
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Amovida Inlägg
Amovida har utvecklat olika typer av inlägg för att 
ge optimerad tryckfördelning och avlastning.

Motion Comfort+ (AV500): Amovida Light   
Fluid (ALF) och Phase Change Material (PCM)

Motion (AV400): Amovida Light Fluid (ALF)

Motion Synergy (AV300): Amovida Light               
Fluid (ALF)

Reservdelar

Amovida Dynöverdrag
Amovidas dynöverdrag består av ett 3D Mesch-material som 
garanterar en hög luftcirkulation för att understödja reglering av 
temperatur och fuktighet. Materialet hjälper även i sig självt till 
med att fördela trycket över dynan.

Dynöverdrag med 7mm material. 
Till Motion Comfort+ (AV500) och Motion (AV400)

Dynöverdrag med 3mm material. 
Till Motion Synergy (AV300) 

Amovida Skumbas
Skumbasen ger en hög sittstabilitet i kombination med 
dämpning av eventuella stötar.

Skumbas för Motion Comfort+ (AV500)                                       
och Motion (AV400)

Skumbas för Motion Synergy (AV300) 
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Tillbehör

Amovida Inkontinensöverdrag
Inkontinensöverdraget skyddar sittdynan från fukt.

Materialet är av 100% polyamid med ett överdrag av 
polyuretan. Överdraget är försett med gummiband 
och träs över dynan som en hätta.

Amovida Anpassningskit
Amovida anpassningskit kan användas för att 
skapa utökad stabilitet.

Anpassningskitet innehåller 4 individuella påsar 
med viskoelastisk vätska som kan placeras i önskat 
läge för exempelvis brukare med bäckenasymmetri.  
Detta gör att Motion Comfort+ (AV500) och Motion 
(AV400) kan åstadkomma en individanpassad 
lösning.
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