
Stimulite Contoured Ekstra Myk med bredere sittegrop er en trelags sittepute beregnet for personer med høy risiko for å 
utvikle trykksår. Det dypeste punktet i sittegropen er tre centimeter bredere enn på Stimulite Contoured Ekstra Myk for 
bredere bekkener. Putens myke topplag av føyelig termoplastisk polyuretan (100%) med bikakestruktur (Honeycomb) gjør 
den særlig egnet for personer med ekstra følsom hud. Konstruksjonen gjør at puten er meget luftig å sitte på. Putens kon-
turform er spesielt beregnet for para- og tetraplegikere med behov for en optimal sittestilling og trykkavlastning.Puten er 
fremstilt av et avansert, medisinsk godkjent materiale og er naturlig anti-bakteriell, allergifri, hindrer soppdannelse og hold-
er seg luktfri etter rengjøring. Puten veier bare ca. 1,5 kilo og kan vaskes og tørkes i maskin i vaskeposen som følger med 
(se vaskeanvisning). Stimulite-putene er punkteringssikre, har ingen ventiler, ingen pumpe, og ingen løse deler. Putens 
luftvolum eller konsistens endres ikke over tid eller ved skiftende temperatur. Puten leveres alltid komplett utstyrt og krever 
ingen tilleggskjøp for å oppnå optimal funksjon. Stimulite-putene er konstruert med tanke på minimale servicekostnader og 
vedlikeholdsbehov. Det gir stor trygghet for brukere og rekvirenter, og optimal kontroll med kostnader.

Maks. brukervekt 130 kg. Min. brukervekt 25 kg.

Trykkavlastning: Sitteputene Stimulite avlaster trykk gjennom å fordele trykket fra følsomme områder. Det gjør at 
utstående setebein får samme trykk som nærliggende kroppsdeler. Stimulite Contoured Ekstra Myk med bredere sittegrop 
fordeler trykk fra sete- og lårknuter til mykdeler under lårene, og behandler trykksår opptil sårgrad 3. En mykere lag 
beskytter ischial og haleben og hindrer “sitte gjennom”. 

Hindrer hudskjørhet: Hudskjørhet er oppmyking av hud forårsaket av kroppssvette eller utsondring av fuktighet 
fra kroppen. Økt hudmykhet eller hudskjørhet gir mindre motstandskraft mot trykk og kan forårsake sår. Stimulites 
cellekonstruksjon med bikakestruktur (honeycomb) er perforert og tillater dermed luftsirkulasjon og avleder fuktighet. 
Brukeren sitter på 93 % luft og 7 % materiale. Stimulites pustende trekk lufter ut fuktighet og holder huden tørr. Både 
Stimulite-puten og trekket kan vaskes i maskin og tørkes i tørketrommel. Det gjør det enklere å opprettholde god hud- og 
kroppshygiene. Ventilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse for inkontinente brukere. Urinen renner gjennom puten 
og samles i inkontinensinnlegget som følger med, som plasseres inni det pustende trekket på undersiden av grunnputen. 
På den måten ledes fuktighet og væske bort fra brukerens hud. Både puten og trekket tåler kontakt med urin, og ved 
regelmessig rengjøring oppstår det ikke lukt. Puten er enkel å rengjøre med vanlig såpe i en dusj, og skal klappes tørr. 

Redusere shear: Den laterale stivheten til cellene i Stimulite Contoured Ekstra Myk med bredere sittegrop avgjør sitteputens 
forskyvning (shear) og stabilitet. For mye stivhet øker skyvekraften mens for lite stivhet reduserer stabiliteten.  Det øverste 
laget har en mindre lateral stivhet for å redusere skyvekraften mot huden. De to nederste lagene har større horisontal stivhet 
for å sikre optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kombinert med det øverste laget gir en skånsom skyvekraft mot huden. 
Stimulite sitteputes unike bikakeceller gir full bevegelighet i alle retninger. Seteknutene synker ned i puten og omsluttes 
av cellene, slik at trykket blir likt på alt vev. Cellen er anisotrop, det vil si at den har full bevegelighet i alle retninger. Selve 
cellene gir ikke absolutt ”stopp”, men kan alltid bevege seg. Når brukeren synker ned i puten, omsluttes seteknuten av 
bevegelige celler som gjør at man ”sitter stille”, men likevel kan bevege seg uten å få ”shear” i vevet. Shear oppstår når 
trykkavlastningen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse faktorene reduseres.
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VASKEINSTRUKSJONER FOR PUTE OG TREKK
StimuLITE sittepute kan enten håndvaskes eller vaskes i 
maskin, avhengig av størrelsen på din vaskemaskin. Hvis 
du velger maskinvask, følg instruksjonene nedenfor!
Maskinvask (30°- 40°) finvask, tørketromles tørr/lav 
varme
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Rehabshopen er ikke ansvarlig for skader som oppstår 
ved vask eller tørking!

FLAMMESIKKERHET
Samtlige StimuLITE sitteputer er branntestet og 
godkjente i henhold til NSEN 1021, samt CE-merket. 
Trekkets flammebeskyttelse er et tynt strekktøy i kevlar 
(samme materiale som brannmenn har i sine underklær), 
som er festet under trekkets overside. Trekkets tøy 
består av porøst polyestermateriale som slipper gjennom 
væske ogg luft.

GARANTI
2 års garanti gjelder for StimuLITE sitteputer. Garan-tien 
inkluderer skader som er avhengig av produksjon eller 
materialfeil. Garantien dekker ikke normal håndtering og 
slitasjeskader, eller skader som har oppstått i forbindelse 
med vasking og tørking da vaskeråd ikke har medfulgt.

VIKTIG!
StimuLITE sitteputer er produsert for å forebygge 
trykksår. Når det gjelder Slimline sittepute (lav profil), skal 
personer uten følelse eller som har høy risiko for å få 
trykksår overveie å anskaffe StimuLITE Countoured eller 
StimuLITE Classic sittepute. Hvis du oppdager ubehag 
med sitteputen eller rødhet på huden: Avbryt bruken og 
ta kontakt med din lege eller terapeut.

BRUKSANVISNING
StimuLITE sitteputer er beregnet til rullestoler.
    - Rund bunn for hengekøyesete.
    - Standard bunn for plant sete.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

StimuLITE Contoured BBXS (Ekstra Myk Bredere Sittegrop)
StimuLITE Contoured BBXS avrundet bunn +S

Art. nr. Størrelse Art. nr. Størrelse
CDBBXS1414 b36 d36 h8 CDBBXS1716 b43 d41 h8
CDBBXS1416 b36 d41 h8 CDBBXS1717 b43 d43 h8
CDBBXS1418 b36 d46 h8 CDBBXS1718 b43 d46 h8
CDBBXS1420 b36 d51 h8 CDBBXS1720 b43 d51 h8
CDBBXS1516 b38 h41 h8 CDBBXS1816 b46 d41 h8
CDBBXS1517 b38 d43 h8 CDBBXS1817 b46 d43 h8
CDBBXS1518 b38 d46 h8 CDBBXS1818 b46 d45 h8
CDBBXS1520 b38 d51 h8 CDBBXS1820 b46 d51 h8
CDBBXS1616 b41 d41 h8 CDBBXS2016 b51 d41 h8
CDBBXS1617 b41 d43 h8 CDBBXS2018 b51 d46 h8
CDBBXS1618 b41 d46 h8 CDBBXS2020 b51 d51 h8
CDBBXS1620 b41 d51 h8

avrundet bunn +S: for eksempel CDBBXS1416S
Cordura trekk: COVCD + størrelse kode f.eks COVCD1517
Ull trekk: WCOVCD + størrelse kode
Vanntett trekk: WPC + størrelse kode
Alle CDBBXS modellene kommer med to Corduraöverdrag,
1 inkontinensinlegg og en vaskepose

StimuLITE Inkontinensinlegg
Størrelse (Sittbredde x Sittdybde)

Art. nr. Størrelse
IN1010 b26 d26
IN1212 b31 d31
IN1414 b36 d36
IN1616 b41 d41

IN1618 / IN1816 b41 d46 / b46 d41
IN1818 b46 d46
IN2020 b51 d51

For lengre holdbarhet på sitteputen vask og tørk den 
i en vaskepose.
For å unngå at sitteputen og trekket skal farge av, 
bør de vaskes separat.
Fest sammen borrelåsen.
Bruk små mengder finvaskemiddel uten blekemiddel.
Etter vask legger du på trekket med trekkjeden 
bakover mot den runde baksiden og åpner cellene 
oppad.
Det kan brukes virkonløsning for å rengjøre 
StimuLITE-produkter for MRSA-bakterien.
Ved behov kan StimuLITE-produktene vaskes ved 
60°, i ca. 30 min.
Jo oftere du vasker puten, desto bedre er det for 
Putens form og egenskaper.
Puten og trekket kan tørketromles.
Ved rekondisjonering Putens kjerne er utstyrt med 
artikkelnummer, og det er også dynetrekket, og de 
stemmer overens med hverandre. Når produktet er 
forbrukt, leveres det inn til plastresirkulering.

Plasser puten med de åpne cellene oppover og den rundede 
siden bakover med uttak for ryggstøtterørene.
Spesielle tilpasninger (bekärning bredde, dybde, churning av 
fordypningen for rullstolsrör, eller stubbe) av grundputen kan 
gjøres ved hjelp av en varm kniv. Det er ikke anbefalt å beskjære 
StimuLITE pad på toppen, fordi det reduserer trykkutjevnings 
evne til pute. Rehabshop er ikke ansvarlig for sår som følge av 
feil beskjæring.
Borrelåsen på trekket plasseres under Puten, slik at 
trekkjeden kommer bak.
StimuLITE sittdynor är gjorda av thermoplastisk 
polyurethanplast (cellplast).
Trekket består av Cordura og polyester.
Brukervekt– ca 130 kg
Inkontinensinlegg hvit side opp! Plasseres under puten på 
innsiden av trekket.
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