
- Tillbehörsförteckning:
- Standard överdrag
- Inkontinensskyddat överdrag
- Hygienhätta

Dynan är trycksårsförebyggande genom:

1. Dyna och överdrag andas.

2. Mjukt , tryckavlastande material.

3. Dynans form motverkar skjuv.

Beskrivning
Nima Standard skikt är en tryckfördelande dyna 
för aktiva brukare som inte behöver justering 
av sitsen. Dynan är anpassningsbar,
(kan beskäras) för att passa rullstol och brukare.

Dynan är en vidareutveckling av vår vanliga Nima 
Standard 600 dyna då den har ett 1 cm toppskikt 
av mjukt kallskum ovanpå den formgjutna basen. 
Detta ger en mjukare,  luftigare och skönare sits 
för de som sitter längre perioder på dynan. 

Överdraget och dynan andas. 
Dynan är formad för att likna brukarens bakdel 
och därmed fördela brukarens vikt effektivt över 
hela sittytan.

Produkten kommer färdig, inga inställningar 
behövs innan användning
Nima Standard finns i storlekar som passar barn 
och vuxna samt tyngre brukare. 
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Fakta / Teknisk dokumentation
Dynans Bas
Fasade kanter på dynans undersida för att  passa i 
både hängmattesits och plansits. Inskärning i baksida för 
rullstolens rör

Material 
 Dyna: Slabstocksgjuten polyuretan i dynbasen, kallskum i 
basens toppskikt
Överdrag: Brandskyddad polyester i 3D mesh som andas 
mycket väl. Överdraget har helt öppna kanaler för att 
fukt och värme skall transporteras bort från sittytan

Tvättråd 
Dynan kan ytdecinficeras med på marknaden 
förekommande medel men ej tvättas i 
maskin.

Överdraget tvättas i maskin 60 grader och kan 
torktumlas.

Dynans vikt  
0,6-1,2 kg, beroende på storlek. 

Brukarvikt
Max 200 kg i storlek  upp till och med 50x45 cm
Max 250 kg i storlek 50x45 cm och över

Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Monteringanvisning
1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar
hur dynan skall placeras på stolen. Iaktag denna märkning, det är viktigt att dynan placeras rätt.
2. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.
3. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat.
4. Rengöring och skötsel. Vid behov eller mellan två brukare, tvätta för hand och desinficera t.ex med
Virkon.Plantorka dynbasen. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.
5 Skrotningsanvisning. Uttjänt dyna sorteras under brännbart

Produktinfo, bruksanvisning, monteringsanvisning, teknisk 
dokumentation,rekonditioneringsanvisning, 
brukarinformation, förskrivarinformation 
och skrotningsanvisning.

Dyna Nima 600 Skikt
Tryckfördelande rullstolsdyna  
Bas i polyuretan, toppskikt i kallskum, 
formgjuten efter kroppen. 
Överdrag och bas som andas.
En stabil dyna för aktiva brukare.
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