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Information
Upphandling har skett i samverkan med parterna i 7-klövern (Södermanland, Västmanland,
Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala).
De tryckfördelande, tryckavlastande samt tryckavlastande- och positionerande dynorna är
upphandlade enligt brukarens behov.
Förhöjande dynor och kildynor
Målgrupp: Brukare som har svårighet att sätta/resa sig från sittmöbel.
Ej avsedd att använda i bil.
Tryckfördelande dynor
Målgrupp: Brukare som är i behov av rullstol för sina förflyttningar och kan variera sitt
sittande.
Tryckavlastande dynor
Målgrupp: Brukare som är i stort behov av rullstol för sina förflyttningar och har svårt att
förändra sitt sittande. Riskerar att utveckla trycksår
Tryckavlastande och positionerande dynor
Målgrupp: Brukare som är i stort behov av rullstol för sina förflyttningar och har svårt att
förändra sitt sittande. Även behov av anpassning som kompenserar eller korrigerar
deformiteter och/eller funktionsbortfall. Brukare som riskerar att utveckla eller har trycksår.

Dynor i bassortimentet är förskrivningsbara i web-sesam. Undantag är udda storlekar som
är handläggarärende dvs, kontakta hjälpmedelskonsulent, alternativt använd
förskrivningsblankett och filetransfer.
Om dynorna som ingår i bassortimentet inte uppfyller brukarens behov kan dyna från
specialsortiment förskrivas, se sortimentsöversikt specialsortiment rullstolsdynor.
Dyna från specialsortiment är också handläggarärende.
Nya dynor levereras i förpackning där bruksanvisning ingår.
Rekonditionerad dyna levereras med bruksanvisning placerad i dynans överdrag.
Alla dynor har ett standardöverdrag. Extra överdrag kan förskrivas separat.
Region Sörmland har valt plan dyna i sortiment som standard.
Rekonditioneringsbar dyna ska returneras till hjälpmedelscentralen.
OBS För utförligare information om produkten, använd länk till leverantörens hemsida.

1

Förhöjande dynor och kildynor
Förhöjningsdyna standard
Förhöjningsdyna Coxitdyna standard ½ urtag
Avsedd för att lättare kunna resa sig från sittande.
Coxit är dynor med mjukare del i dynan som positionerar båda
låren lutande framåt. Används efter höftledsoperation.
Det är viktigt att det mjuka urtaget placeras med mjuka delen
framåt.
Leverantör Bima Plastteknik AB www.bimaplastteknik.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

150 kg
40 cm
40 cm
7,5 10 12,5 cm

170 kg, ej coxit
45 cm
45 cm
7,5 10 cm

180kg, ej coxit
50cm
50cm
7,5 10cm

Köksdyna förhöjande standard
Köksdyna coxit förhöjande standard ½ urtag
Avsedd för att lättare kunna resa sig efter sittande.
Coxitmodell med ½ urtag.
Leverantör Bima Plastteknik AB
www.bimaplastteknik.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

135 kg
39 cm
36 cm
7,5 10 cm

150 kg, ej coxit
43 cm
40 cm
7,5 10 cm
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Kildyna
En kildyna används för att få ett något framåttippat
bäcken. Kan även användas för att öppna upp
höftledsvinkeln. Dynan positionerar båda låren lutande
framåt.
Är ej avsedda att använda i bil / bilsäte.
Leverantör Bima Plastteknik AB
www.bimaplastteknik.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

60 kg
30 cm
30 cm
3/1 cm

60 kg
35 cm
30 cm
5/1 cm

125 kg
40 cm
40 cm
6/2 8/2 10/2 cm
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Tryckfördelande dynor
Contur Barn
Anatomiskt formgjuten bas av polyuretanskum med
viscoelastiskt skum i sittgropen. Urtag för ryggrör,
rundad bakkant och bendelare.
Vätskeavvisande ytskikt.
Överdrag av polyesterplysch.
Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

60 kg
25-33 cm
25-40 cm
4 cm

Contur
Anatomiskt formgjuten bas av polyuretanskum med
viscoelastiskt skum i sittgropen. Urtag för ryggrör,
rundad bakkant och bendelare.
Vätskeavvisande ytskikt.
Överdrag av polyesterplysch.
Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

70-160 kg beroende på dynstorlek
30-65 cm
35-55 cm
5 cm
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Consept Latus
Avsedd för tunga brukare.
Anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med ilägg
av viscoelastiskt skum under sittbensknölar och
svanskota. Förstärkt bottenplatta, sidostöd, bendelare
och sittgrop.
Vätsketätt ytskikt.
Överdrag av polyesterplysch.
Leverantör Care of Sweden www.careofsweden.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

250-270 kg beroende på dynstorlek
50-65 cm
45-55 cm
7 cm

Floshape
Basdyna till rullstol Azalea. Konturerad kallskumsdyna.
Plyschöverdrag.
Inkontinenshätta Bima comfort soft/ Flo-Shape finns
som tillbehör.
Leverantör Invacare www.invacare.se
Brukarvikt max
Bredd x djup

135 kg
35,5x45 cm
40,5x53,5 cm
45,5x53,5 cm
50,5x53 cm
10 cm

Höjd

Jay Easy Visco
Anatomiskt formgjuten bas med viscoelastiskt skum i
sittgropen.
Inkontinensöverdrag.
Leverantör Sunrise Medical AB www.sunrisemedical.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

150 kg
25-60 cm
25-60 cm
6,3 cm
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Tryckavlastande dynor
Varilite Evolution
Kombinerad dyna av luft/skum. Skumbas av tre olika
sorters skum.
Luften regleras med ventil i framkant. Vändbar dyna ger
möjlighet att välja ventilsida.
Inkontinensöverdrag.
Leverantör Anatomic Sitt AB www.anatomicsitt.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

340 kg
30-60 cm
35-50 cm
9,5 cm

Nima Equagel Straight Comfort
Plan sittdyna av torr polymergel. Uppbyggd av rutnät
med öppna celler i två skikt.
Luftgenomsläppligt överdrag.
Leverantör Nima Care AB www.nimacare.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

150 kg
30-50 cm
30-45 cm
5 cm

Bima Fjäder
Formgjuten skumbas med bendelare.
Fjäderkasett i sittgropen.
Filtmatta mellan bas och ett mjukare ytskikt.
Överdrag i velour.
Inklusive inkontinenshätta.
Leverantör Bima Plastteknik AB www.bimaplastteknik.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

125-150 kg beroende på dynstorlek
35-60 cm
35/38-55/58 cm
10 cm
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Bima Cubetech
Dyna uppbyggd på hård polyetenbotten med kärna av
fast polyeter. Individuella kuber i sittgropen med olika
densitet.
Höga lateralstöd och bendelare för att ge extra stöd.
Överdrag i stretchig inkontinenstextil.
Leverantör Bima Plastteknik AB
www.bimaplastteknik.se

Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

50-60kg
25-35cm
20/23-43/46
6,5cm

100-150 kg
35-60 cm
35/38-55/58 cm
8,5-9,5 cm

Bima Cubekick
Dyna uppbyggd på hård polyetenbotten med en kärna
av fast polyeter. Extra stöd som motverkar
bäckentippning på sparkbenet är inbyggd i dynan.
Lateralstöd och bendelare för att ge extra stöd för det
paretiska benet.
Försänkning för höger, vänster eller båda lår.
Överdrag i stretchig inkontinenstextil.
Leverantör Bima Plastteknik AB
www.bimaplastteknik.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

100-150 kg
35-60 cm
35/38-55/58 cm
8,5-9,5 cm
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Pediatric Contoured Barn
Förskrivningsbar till brukare tom 19 år.
Uppbyggd av perforerad bikakestruktur som låter luft
cirkulera och fukt att avdunsta.
Luftgenomsläppligt överdrag.
Kan kompletteras med inkontinensunderlägg som
placeras under dynan i överdraget.
Leverantör Göran Sjödén Rehab Distribution AB
www.rehabshop.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

50 kg
26-36 cm
26-36 cm
6 cm

Stimulite Slimline Extra Sensitive
Uppbyggd av två lager cellkonstruktion i perforerad
bikakestruktur som tillåter luft att cirkulera och fukt att
avdunsta.
Extra mjukt toppskikt för personer med öm och känslig
hud. Lätt formad sittgrop.
Luftgenomsläppligt överdrag.
Kan kompletteras med inkontinensunderlägg som
placeras under dynan i överdraget.
Leverantör Göran Sjödén Rehab Distribution AB
www.rehabshop.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

130 kg
36-51 cm
36-51 cm
5 cm
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Stimulite Classic Extra sensitive
Uppbyggd av tre lager cellkonstruktion i perforerad
bikakestruktur som tillåter luft att cirkulera och fukt att
avdunsta.
Extra mjukt toppskikt för personer med öm och känslig
hud.
Luftgenomsläppligt överdrag.
Kan kompletteras med inkontinensunderlägg som
placeras under dynan i överdraget.
Leverantör Göran Sjödén Rehab Distribution AB
www.rehabshop.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

130 kg
36-56 cm
36-56 cm
6 cm

Stimulite Classic Bariatric
Uppbyggd av tre lager cellkonstruktion i perforerad
bikakestruktur.som tillåter luft att cirkulera och fukt att
avdunsta.
Luftgenomsläppligt överdrag.
Kan kompletteras med inkontinensunderlägg som
placeras under dynan i överdraget.
Leverantör Göran Sjödén Rehab Distribution AB
www.rehabshop.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

360 kg
51-76 cm
46-56 cm
7 cm
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Jay Xtreme Active
Formad skumbas med fluidinlägg i sittgropen.
Extra positioneringsdelar finns som tillbehör.
Vattenresistent inneröverdrag.
Luftgenomsläppligt yttre överdrag.
Positioneringsdelar kan beställas som tillval,
(lårkil och abduktionskloss).
Art nr 40972 Positioneringskit för sittdjup 34-42cm
Art nr 42286 Positioneringskit för sittdjup 44-50cm
Leverantör Sunrise Medical AB www.sunrisemedial.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

150 kg
34-50 cm
34-50 cm
6 cm

Vicair Active O2 6
Den främre sektionen är uppbyggd av ett ergonomiskt
format skum för att underlätta förflyttningar och skapa
stabilitet. Den bakre delen består av fyra sektioner med
påsar fyllda med tetraformade luftfyllda celler,
SmartCells.
Överdrag i elastiskt polyestertyg med
polyuretanbeläggning.
Hela dynan exklusive skum är tvättbar i maskin 60°.
Leverantör Invacare AB www.invacare.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

200 kg
35-50 cm
40-50 cm
6 cm
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Tryckavlastande och positionerande dynor
Vicair Adjuster O2 10
Dynan innehåller tetraformade luftfyllda celler,
SmartCells. Kan anpassas individuellt.
Indelad i 5 sektioner. Justeringsmöjligheter vid
positioneringsbehov och tryckavlastning.
Dynan är uppbyggd i ett luftgenomsläppligt material och
hela dynan går att tvätta i maskin 60º
Sträckbart överdrag.
Leverantör Invacare AB www.invacare.se

Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

250 kg
35-50 cm
35-50 cm
10 cm

Vicair Vector Junior O2
Dynan innehåller små tetraformade luftfyllda celler,
SmartCells. Kan anpassas individuellt.
Indelad i 9 sektioner där de två sidosektionerna ger ökad
stabilitet för bäckenet och förhindrar utåtrotation av låren.
De främre sektionerna stabiliserar låren, förhindrar
inåtrotation och motverkar nedglidning.
Dynan är uppbyggd i ett luftgenomsläppligt material
och hela dynan går att tvätta i maskin 60°.
Sträckbart överdrag.
Leverantör Invacare AB www.invacare.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

100 kg
25-35 cm
25-35 cm
6 cm
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Vicair Vector O2 10
Dynan innehåller tetraformade luftfyllda celler,
SmartCells.
Kan anpassas individuellt.
Indelad i 9 sektioner där de två sidosektionerna ger
ökad stabilitet för bäckenet och förhindrar utåtrotation
av låren. De främre sektionerna stabiliserar låren,
förhindrar inåtrotation och motverkar nedglidning.
Dynan är uppbyggd i ett luftgenomsläppligt material och
hela dynan går att tvätta i maskin 60º.
Sträckbart överdrag.

Leverantör Invacare AB www.invacare.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

250 kg
35-50 cm
40-50 cm
10 cm

2R Hybrid Elite
Anatomiskt formad skumbas.
Den inställbara insticksdynan i sittgropen har två
luftkammare.
Polstring under låren.
Luftgenomsläppligt stretchöverdrag.
Leverantör Permobil AB www.permobil.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

225 kg
35-60,5 cm
37,5-53 cm
8,5 cm
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Roho Quadtro Select HP
Dynan har fyra luftkammare vars tryck regleras med
ventilen i dynans främre hörn. Luften i de fyra kamrarna
kan regleras/låsas med reglaget på dynans framkant.
Ungefärlig nedsjunkning: 9 cm.
Anpassad höjd för asymmetriskt bäcken, upp till ca 7,5
cm
Luftgenomsläppligt stretchöverdrag.
Låssäkring till Isoflo ventil Roho sittdyna Quadtro Select
finns som tillbehör, art nr 38563.
Länk till Storleksguide: här
Leverantör Permobil AB www.permobil.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

Obegränsad
32,5-62,5 cm
30-43 cm
10,5 cm

Star Lock
Dynan består av luftfyllda neoprenceller.
Celllåstekniken gör att luftflödet mellan cellerna kan
låsas.
Finns i 2 olika cellhöjder.
Luftgenomsläppligt överdrag.
Leverantör Etac AB www.etac.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

Obegränsad
26-58 cm cellhöjd 10 cm
26-61 cm cellhöjd 13 cm
26-58 cm cellhöjd 10cm
26-61 cm cellhöjd 13 cm
10 eller 13 cm
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Jay GS Barn
Dynan består av en skumbas, positioneringstillbehör
och ett fluidinlägg.
Dynan är gjord för att kunna växa med barnet.
Inkontinensöverdrag standard.
Leverantör Sunrise Medical www.sunrise.se

Brukarvikt max
Bredd
Djup (djupet är
ställbart)

113 kg
25-36 cm
28-32/ 33-38/ 38-43 cm
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Jay Balance P Fluid
Dynan av en konturerad skumbas med slutna celler.
Fluidinlägg i sittgropen.
Positioneringsdelar ingår.
Dubbla överdrag, ett inre vattenresistent och ett yttre
luftgenomsläppligt.
Leverantör Sunrise Medical AB www.sunrisemedical.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

150 kg (34 cm – 50 cm bredd)
225 kg (56 cm – 60 cm bredd)
34-60 cm
34-60 cm
8,5 cm

Positioneringstillbehör Jay Balance P Fluid
Positioneringsdelar ingår i dynan vid
leverans.
Kan beställas som reservdel vid behov.
Höftstöd 2,5 cm för sittbredd 34-40 cm
vänster
Höftstöd 2,5cm för sittbredd 42-60 cm
vänster
Höftstöd 2,5 cm för sittbredd 34-40 cm
höger
Höftstöd 2,5 cm för sittbredd 42-60 cm
höger
Lårstöd 2,5 cm för sittbredd 34-40 cm
vänster
Lårstöd 2,5 cm för sittbredd 42-60 cm
vänster
Lårstöd 2,5 cm för sittbredd 34-40 cm
höger
Lårstöd 2,5 cm för sittbredd 42-60 cm
höger
Grendelare 2,5 cm för sittbredd 34-40 cm
Grendelare 2,5 cm för sittbredd 42-60 cm
Fluidkudde Jay 24x12 cm
Fluidkudde Jay mini 17x10cm

art nr
38543
38542
38545
38544
38547
38546
38549
34548
38551
38550
10186
10237
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Övriga produkter och tillbehör
Sittdyna hålfiber
Avsedd att användas i rullstolar och andra sittmöbler.
Kan användas både som sittdyna och ryggdyna.
Dynan kan också användas under ömma hälar och
armbågar.
En sida är antiglidbehandlad och vätsketät.
Stoppningen består av brandsäker bollfiber
Leverantör Bima Plastteknik AB
www.bimaplastteknik.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

125 kg
45 cm
45 cm
7 cm

Bima Utjämningsskiva 1,5cm
Utjämningsskivan används i rullstolar med
hängmattesits för att få en plan sittyta.
Skivan används under sittdyna med plan botten.
Leverantör Bima Plastteknik AB
www.bimaplastteknik.se
Brukarvikt max
Bredd
Djup
Höjd

Obegränsad
35-55 cm
35-60 cm
1,5

Positionskil
Kilen är försedd med överdrag och kardborreband. Kilen
kan fästas på rullstolens sittyta under dynan.
Leverantör Rehabshop AB Göran Sjödéns
www.rehabshop.se
art nr
30513
30515

storlek
36x27x3 cm
36x27x5 cm

art nr
storlek
30512 41x27x3 cm
30514 41x27x5 cm
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Fasta ryggar
Förskrivning av fast rygg är handläggarärende, dvs kontakta hjälpmedelskonsulent och
komplettera med blankett utprovningsunderlag manuella rullstolar.

Jay J3
J3 ryggen finns i en rad olika utförande både vad det
gäller bredder, höjder och konturer.
För mer information se leverantörens hemsida.
Leverantör Sunrise Medical AB
www.sunrisemedical.se

Matrx
Matrx ryggsystem finns i olika modeller vad gäller
bredd, höjd och form.
För mer information se leverantörens hemsida.
Leverantör Invacare AB www.invacare.se
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Ryggdynor
Ryggstödsdyna Vicair Multifunctional är handläggarärende, dvs vid förskrivning kontakta
hjälpmedelskonsulent.
Ryggstödsdyna Vicair Multifunctional placeras direkt på rullstolens ryggstöd och passar tex
komfort och elektriska rullstolar.

Ryggdyna Vicair Multifunctional
Utgående artikel
Ryggdynan består av små luftfyllda celler som ger
tryckfördelning, stöd och stabilitet.
Ryggdynan är indelad i 8 fack.
Brukarvikt max 150kg.
Leverantör Invacare AB www.invacare.se
art nr
35748
32908

storlek
36x45 cm
45x54 cm

Äldre modell avtorkningsbar.
Ryggdyna Vicair Multifunctional O2
Ryggdynan består av små luftfyllda celler som ger
tryckfördelning, stöd och stabilitet.
Ryggdynan är indelad i fack.
Förlorat sittdjup ca 3 cm.
Ny modell som har svart inre tyg är tvättbar i maskin.
OBS Utgående modell levereras i första hand.
Leverantör Invacare AB www.invacare.se
Brukarvikt max 150kg.
art nr
45060
45061
45062
45063
45064
45065
45066

storlek
36x45 cm
37x54 cm
40x54 cm
41x45 cm
45x54 cm
46x45 cm
50x54 cm
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Tillbehör ryggar
Svankstöd Jay
Format svankstöd. Fästes med kardborreband runt
ryggstödet.
Leverantör Sunrise Medical AB
www.sunrisemedical.se
art nr
12940

bredd
38 cm
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