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Tryckfördelande dyna 

Namn  Nima Standard 600 INK  

Leverantör: NimaCare www.nimacare.se 

 

Storlek:  Bredd: 30 - 55 cm     Höjd: 5,5 cm  

Beskrivning: Tryckfördelande rullstolsdyna i formgjuten 
polyuretanskum.  

Passar till både hängmatte- och plansits. 

Inkontinensöverdrag. 

Brukarvikt: 20 - 150 kg. 

  

Namn  Bima Basic Rekond 

Leverantör: Bima www.bimaplastteknik.se  

 

 

Storlek:  Bredd: 25 - 55 cm      
Höjd: 6,5 resp. 7,5 beroende på storlek. 

Beskrivning: Tryckfördelande rullstolsdyna i formgjuten 
kallskum med 20 mm viskosskum i sittgrop.  

Plan eller kupad undersida. 

Vätsketät polyuretanyta. 

Luftgenomsläppligt överdrag av laminerad velour. 

Brukarvikt: 0 - 150 kg, maxvikt gradvis anpassad 
efter storlek. 

  

Namn  Jay Easy Kupad 

Leverantör: Sunrise Medical www.nimacare.se 

 

Storlek:  Bredd: 25 - 60 cm     Höjd: 6,5 cm 

Beskrivning: Tryckfördelande rullstolsdyna med formgjuten 
skumbas och ett överdrag med ficka för 
fluidöverdel som är placerad över sittgropen. 

Kupad undersida. 

Inkontinensöverdrag. 

Brukarvikt: 0 - 150 kg. 

  
 
  

http://www.nimacare.se/
http://www.bimaplastteknik.se/
http://www.nimacare.se/
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Tryckavlastande dyna 

Namn  Vicair Academy Active 6 eller Active 9 

Leverantör: Invacare www.invacare.se  

Storlek:  Bredd: 35 - 55 cm     Höjd: 6 alt. 9 cm  

Beskrivning: Luftdyna med tryckavlastande egenskaper, 
positioneringsmöjligheter och hög grad av stabilitet. 

Främre delen i skum och bakre delen består av 4 
sektioner luftfyllda celler, SoftCells. Cellerna har en 
yta med låg friktion som gör att de glider lätt mot 
varandra och formar sig efter kroppens kontur. 

Överdrag i luftgenomsläppligt tyg. 

Brukarvikt: 0 - 200 kg. 
  

Namn  Stealth Glacial 

Leverantör: Salubrious www.salubrious.se  

Storlek:  Bredd: 35 - 60 cm     Höjd: 7 cm 

Beskrivning: En tryckavlastande och stabil rullstolsdyna med 
skumbas och ett lager av gel på hela sittytan. Sitter 
plastfilm runt gelet och skumbasen. Skumbasen har 
sittgrop och är utskuren för låren och svanskotan. 

Luftgenomsläppligt och temperaturreglerande 
överdrag Coolcore ingår. Finns mesh och 
inkontinensöverdrag. 

Brukarvikt: 0 - 160 kg. 
  

Namn  Bima Fjäder 

Leverantör: Bima bimaplastteknik.se  

Storlek:  Bredd: 35 - 60cm  Höjd:10cm 

Beskrivning: Tryckavlastande dyna med fjäderkasett i sittgrop 
som fördelar trycket. Dynan kan med fördel 
användas i eldriven rullstol eftersom den är något 
fjädrande. Plan undersida.  

Överdrag i stretchigt velour. 

Brukarvikt: 0 - 150 kg, maxvikt anpassas gradvis 
efter storlek. 

Namn  Nima Allround 621 

Leverantör: NimaCare www.nimacare.se  

 

Storlek:  Bredd: 30 - 55 cm     Höjd 5,5 cm 

Beskrivning: Tryckavlastande rullstolsdyna med formad skumbas 
och trögskum i sittgrop/bakkant. 

Passar både hängmatte- och plansits. 

Luftgenomsläppligt överdrag. 

Brukarvikt: 0 - 150 kg 

 

http://www.invacare.se/
http://www.salubrious.se/
https://bimaplastteknik.se/
http://www.nimacare.se/
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Dyna med hög luftgenomsläpplighet, värme och fuktavledande 

Denna produktgrupp är upphandlad i rangordning som utgår utifrån brukarens individuella behov.  

Börja kartläggningen med alternativ 1, se över om dynan passar brukarens behov. Uppfyller den inte behovet 
går du vidare till alternativ 2 och till sist alternativ 3.   

Namn  1. Vicair Academy Adjuster O2 

Leverantör: Invacare www.invacare.se 

 

Storlek:  Bredd: 35 - 50 cm     Höjd: 10 cm  

Beskrivning: Luftdyna med tryckavlastande egenskaper, 
positioneringsmöjligheter och hög grad av 
stabilitet. 

Dynan består av luftfyllda celler, SoftCells, 
indelade i 5 fack. Cellerna har en yta med låg 
friktion som gör att de glider lätt mot varandra och 
formar sig efter kroppens kontur. 

Överdrag i luftgenomsläppligt tyg. 
Tvättbar i 60 grader. 

Brukarvikt: 0 - 250 kg. 

  

Namn  2. Equagel Standard  

 Leverantör: Nimacare www.nimacare.se 

Storlek:  Bredd: 30 - 50 cm Höjd: 5.5 cm 

Beskrivning: Dyna i polymergel, som känns gummi liknade vid 
beröring. Har tvåstegscellstruktur. Den övre delen 
består av ett tunt rutnät av gel som är känsligt för 
tryck, komfortskikt. Undre skiktet kallas 
stödskiktet. 

Överdrag i polyester, luftgenomsläppligt. 

Brukarvikt: 0 - 150 kg. 

 

Namn  3. Stimulite  

Leverantör: Göran Sjödén www.rehabshop.se  

 

Storlek:  Bredd: 36 - 65 cm     Höjd 8 eller 5 cm 

Beskrivning: Tryckavlastande/tryckfördelande konturerad dyna 
med plan eller rund botten. En sittgrop med ett 
tryckutjämnande område för att omsluta 
sittbensknölar och svanskota. Den mjukare 
överdelen övergår till en fastare underdel för ökad 
stabilitet. 

Brukarvikt: 130kg. 

 
 
 

http://www.invacare.se/
http://www.nimacare.se/
http://www.rehabshop.se/
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Tryckavlastande och Positionerande dyna 

Namn  Vicair Academy Vector O2 6 eller 10 cm samt junior 

Leverantör: Invacare www.invacare.se   

Storlek:  Bredd: 35 - 55 cm     Höjd: 6 cm alt. 10 cm 

Beskrivning: Luftdyna med tryckavlastande egenskaper, 
positioneringsmöjligheter och hög grad av 
stabilitet. 

Dynan består av luftfyllda celler, SoftCells, 
indelade i 9 fack. Cellerna har en yta med låg 
friktion som gör att de glider lätt mot varandra och 
formar sig efter kroppens kontur. 

Överdrag i luftgenomsläppligt tyg. 
Tvättbar i 60 grader. 

Brukarvikt: 0 - 250 kg. 
  

Namn  Starlock 10 cm  

Leverantör: Etac www.etac.com/sv-se 

Storlek:  Bredd: 26 - 61 cm 

Beskrivning: Luftdyna med tryckavlastande egenskaper och 
positionsmöjligheter. Tillverkad i latexfri neopren. 
Har medföljande pump. Starlock har låsteknik så 
luftflödet mellan cellar kan låsas.  

Mjukt och töjbart överdrag. 

Brukarvikt: Obegränsad men dynans storlek 
måste anpassas efter brukarens storlek. 

Namn  Matrx Libra  

Leverantör: Invacare www.invacare.se   

 

Storlek:  Bredd: 36 - 56 cm     Höjd: 8 cm  

Beskrivning: Rullstolsdyna med tryckavlastande egenskaper 
och positioneringsmöjligheter. Formad skumbas 
av högelastiskt skum med silikonbaserad gel i 
sittgrop.  

Överdrag i luftgenomsläppligt tyg, samt inre 
överdrag som till viss del skyddar mot väta ingår. 

Brukarvikt: 0-136 kg. 

  

 
 
 
 

http://www.invacare.se/
http://www.etac.com/sv-se
http://www.invacare.se/


  2020-11-04 
   

Sortiment rullstolsdynor och tillbehör 

Alla produkter samt artikelnummer hittar du i 
sortimentskatalogen i WebSesam. 

      Sida 5 av 6 
 

Sittdyna för tyngre brukare 

Namn Nima 600 skikt 

Leverantör: Nima www.nimacare.se 

 

Storlek: Bredd: 53 - 60 cm Höjd: 6.5 cm 

Beskrivning: Tryckfördelande dyna med 1 cm toppskikt av 
mjukt kallskum ovanpå formgjuten bas. Har 
fasade kanter på dynans undersida för att passa 
både hängmattesits och plansits.   

Brukarvikt: 250 kg. 

   

Namn Nima 600 visco 

Leverantör: Nima www.nimacare.se 

 

Storlek: Bredd: 53 - 60 cm Höjd: 8,5 cm centrum bakkant 

Beskrivning: Tryckavlastande dyna med 3.5 cm toppskikt av 
viscoelastiskt skum ovanpå formgjuten bas. 
Överdrag och dynan andas. Har fasade kanter på 
dynans undersida för att passa både 
hängmattesits och plansits.   

Brukarvikt: 250 kg. 

   
  

http://www.nimacare.se/
http://www.nimacare.se/
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Tillbehör till rullstolsdynor 

Namn  Mellanrumshandske 

     

Leverantör: Salubrious www.salubrious.se  

Beskrivning: Utprovningshandske för att lättare kontrollera 
mellanrummet mellan brukaren och dynans 
botten/stolens sits. 

Namn Kildyna hård  

 

Leverantör: Nima  www.nimacare.se  

Storlek:  Bredd 30 - 40 Djup: 30 - 40      

Höjd framkant 1 cm, höjd bakkant 3 - 8 cm. 

Beskrivning: 

 

Kildyna tillverkad i cellpolyeten. Kan användas 
som positionering/anpassning av befintlig dyna. 
Går bra att skära i.  Färg: Svart. 

 

Namn Utjämningsskiva Bima   

Leverantör: Bima  www.bimaplastteknik.se  

Storlek:  Bredd: 35 - 50 cm      

Finns i två höjder: 1,5 respektive 2,4 cm  

Beskrivning: 

 

Utjämningsskivan används i rullstolstolar med 
hängmattesits för att få en jämn sittyta. 
Den används tillsammans med dyna med plan 
botten utan kompensering för hängmatteeffekt.  

Skivan är tillverkad i fast formstabilt material med 
låg vikt som är lätt att anpassa (går att skära i). 

   

 

http://www.salubrious.se/
http://www.nimacare.se/
http://www.bimaplastteknik.se/

