
Sittdynor till rullstolar

För daglig användning eller för sportutövning: Komforten i en rullstol avgörs till stor del av valet av sittsystem. Det är 

anledningen till att Otto Bock har utökat sitt sortiment av sittdynor med de båda nya modellerna Evolight Pro och Combi3S. 

Noggrant utvalda material säkerställer hög sittkomfort i kombination med säkert handhavande och bättre dynamik vid 

exempelvis sportutövning. Samtliga nya foam-dynor transporterar snabbt bort fukt via överdraget i textil som andas.

Ta gärna en titt på vårt befintliga sortiment av sittdynor. Välj den modell som bäst passar dina behov ur vårt breda 

produktsortiment.

Kännbar komfort! 



Basic Line
Skumdynor av hög kvalitet och för alla behov.
Tryckfördelande och positionerande dynor. Sårgrad 1 - (2)

Cubic Foam

Sittdynan Cubic Foam för rullstol ger bra tryckavlastning tack 
vare den kubformade designen. Kubdesignen ger även optimal 
luftcirkulation för ökad sittkomfort.

Max. brukarvikt:  125 kg

Vikt dyna:  ca 500 g (42x42 cm)

Storlek:   SB 26 - 60 cm  
 SD 28 - 54 cm  
 SH 5 cm

CombiFoam

CombiFoam är en sittdyna med uppbyggnad som 
kombinerar olika materialegenskaper. Bottenlagret av 
polyuretanskum ger en stabil sittbas.  
Det mellersta lagret av Relax-skum ger låga skjuvkrafter 
som därigenom minskar trycket på utsatta delar av kroppen 
(t.ex. sittbensknölarna). Det mjuka översta lagret formar sig 
individuellt och ger därmed en stor understödsyta.

Max. brukarvikt:  125 kg

Vikt dyna:  ca 550 g (42x42 cm)

Storlek:   SB 26 - 60 cm  
 SD 28 - 54 cm  
 SH 5 cm

ConturGel

Sittdynan Contour Gel består av ett tvålagers komposit-skum 
med ett yttre lager av TechnoGel®. Effektiv tryckavlastning 
tack vare V-formade utskärningar som styr låren. Ökad 
abduktion ger förbättrad positionering och stabilitet och 
förhindrar att brukaren glider framåt i rullstolen.  
Mellanlagret av skum ökar dessutom stödet, samtidigt som 
det har en tryckavlastande effekt. Ytterlager av TechnoGel® 
som minimerar skjuvningskrafterna.

Max. brukarvikt:  125 kg

Vikt dyna:  ca 1200 g (42x42 cm)

Storlek:   SB 28 - 46 cm  
 SD 28 - 48 cm  
 SH 7-4 cm



Sportive Line
Lätta och luftiga sittdynor för den aktive brukaren.
Positionerande och tryckfördelande dynor. Sårgrad 1 - (2).

Evolight

Tack vare den innovativa, perfekta kombinationen av två 
olika material får Evolight toppbetyg för tryckavlastning 
och fukttransport. Materialens egenskaper förhindrar 
rodnad och tryckpunkter och ger huden bättre möjlighet 
att stå  emot trycksår. Den kubformade designen minskar 
skjuvningskrafterna och ger bra genomluftning. Sittdynan är 
klädd med två lager distanstextil som har integrerats i dynan 
och överdraget.

Max. brukarvikt:  125 kg

Vikt dyna:  ca 500 g (42x42 cm)

Storlek:  SB 26 - 60 cm  
 SD 28 - 54 cm  
 SH 7 cm

Evolight Pro

Den viktigaste egenskapen hos den nya sittdynan Evolight 
Pro är den formskurna profilen. Lår- och sidostöd i 
kombination med en upphöjd abduktionszon ger optimal 
säkerhet och stabilitet. Inlägg för extra tryckavlastning av 
sittbenet kan beställas som tillval.

Max. brukarvikt:  125 kg

Vikt dyna:  ca 850 g (42x42 cm)

Storlek:   SB 38 - 50 cm  
 SD 38 - 50 cm  
 SH 8 cm

Combi3S 

Combi3S är en sittdyna med tre lager. De speciella 
egenskaperna hos materialet, som är uppbyggt i tre lager, 
säkerställer en hög komfortnivå. Det översta lagret består 
av tryckavlastande Relax-skum.    
En kännbar komfort helt enkelt.

Max. brukarvikt:  125 kg

Vikt dyna:  ca 670 g (42x42 cm)

Storlek:   SB 26 - 50 cm  
 SD 28 - 50 cm  
 SH 6 cm

Nyhet!

Nyhet!
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Reservation för tekniska ändringar

Otto Bock Scandinavia AB
Box 623 · 601 14 Norrköping · Telefon 011 28 06 00  · Telefax 011 31 20 05 ·  info@ottobock.se  ·  www.ottobock.se

Z-Flo

Z-Flo består av ett överdrag av polyuretan/stretchnylon som har fyllts med 
Floam™. Smart placering av sömmarna gör att Floam™-materialet kan 
fördelas fritt inne i sittdynan. Detta ger effektiv tryckavlastning och stöd 
vid tryckpunkterna. En specialfunktion är luftkanalen i sittdynans bas.  
Genom att luften i kanalen kan fördelas får sittdynan en perfekt passform. 
Den låga vikten och användarvänlig design gör att denna sittdyna har en 
mängd användningsområden.

Max. brukarvikt:  125 kg (< SB 45 cm)

 

Vikt dyna:  ca 1670 g (42x42 cm)

Storlek:   SB 38 - 50 cm, SD 40 - 46 cm, SH 7 cm

Advantage

Advantage kombinerar fördelarna med Floam™-celler och låg vikt 
och lämpar sig särskilt väl för aktiva rullstolsanvändare. Bas av 
format högkvalitetsskum med upphöjda abduktionszoner.  
Floam™-cellerna ger effektiv tryckavlastning. Genom att byta ut vissa 
celler går det att anpassa sittdynan efter individuella behov där det behövs 
mest. Advantage levereras med inkontinensöverdrag som standard.

Max. brukarvikt:  125 kg (< SB 45 cm)

 

Vikt dyna:  ca 1750 g (45x45 cm)

Storlek:   SB 35 - 46 cm, SD 35 - 42 cm, SH 8 cm

Cloud 

Cloud är designad för rullstolsanvändare som vill ha optimal säkerhet och 
stabilitet kombinerat med maximal tryckavlastning. Sittdynan har en bas av 
format högkvalitetsskum. Undersidan av dynan är indelad i 16 celler som 
skapar ett anatomiskt mönster. Detta ökar kontakten mot underlaget och 
reducerar effektivt trycket. De horisontella Floam™-cellerna ger ytterligare 
stöd. Genom att Floam™-cellerna enkelt kan bytas ut, kan Cloud när som 
helst anpassas efter brukarens individuella behov. Cloud levereras med 
inkontinensöverdrag som standard.

Max. brukarvikt:  125 kg (< SB 45 cm)

 

Vikt dyna:  ca 3300 g (45x45 cm) 

Storlek:   SB 35 - 48 cm, SD 40 - 46 cm, SH 10 cm

Dynamic Line
Sittdynor med Floam-celler för individuell anpassning och förebyggande/behandling av trycksår.
Positionerande/korrigerigerande dynor. Sårgrad 2 - 3


