StimuLITE®

S I T T E P U T E

r Contoured Standard (Model CD)
r Contoured Bredere Sittegrop (Modell CDBB)
Bunnen av sittegropen i Modell CDBB er 3 cm bredere enn i Modell
CD og anbefales for brukere som føler sittegropen i Modell CD for
smal.

Total Pressure ManagementTM
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. StimuLITE®
puter består av sekskantede
celler i bikakestruktur (honeycomb) som er perforert
og tillater luftsirkulasjon og
avleder fuktighet. Brukeren sitter på 93 %
luft og 7 % materiale. StimuLITE® pustende
trekk lufter ut fuktighet og holder huden tørr.
Ventilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse for inkontinente brukere. Urinen renner
gjennom puten og samles i inkontinensinnlegget som følger med, som plasseres inni
trekket på undersiden av puten. På den måten
ledes fuktighet og væske bort fra brukerens
hud. Både puten og trekket tåler kontakt
med urin og er enkel
å rengjøre med vanlig
såpe i en dusj, og skal
klappes tørr.
Puster og
fordamper
fuktighet

Komplett ventilasjonssystem

Puten StimuLITE® Contoured Standard (Modell CD) anbefales
for brukere som er ute etter maksimal stabilitet kombinert med
utmerket trykkavlastning og ventilasjon. Trykkfølsomme brukere
som søker god stabiltet og ventilasjon er anbefalt å prøve ut
StimuLITE® Contoured Ekstra Myk (Modell CDXS) eller
StimuLITE® Contoured Ekstra Myk Bredere Sittegrop (Modell
CDBBXS).

Trykkavlastning og sidestabilitet

StimuLITE sitteputen Contoured Standard
og Contoured Bredere Sittegrop består av
tre lag med ulik hardhet, og redusere trykk
gjennom å fordele trykket fra følsomme
områder. Det gjør at utstående setebein får
samme trykk som nærliggende kroppsdeler.
StimuLITE® sitteputer fordeler trykk fra
sete- og lårknuter til mykdeler under lårene,
og kan brukes med trykksår opptil sårgrad 3.
En mykere lag beskytter ischial og haleben
og minimerer risikoen for å sitte gjennom.
Putens cellstruktur former seg etter kroppen
og med sidestabilisatorer sine gir brukeren
en god sitte stillning samtidig som den
omfordeler trykk.
®

relativt
likt
trykk
delvis komprimert

svært komprimert

Fordeler trykk etter kroppsform

Reduserer shear

Den laterale stivheten til cellene i StimulLITE® sitteputen 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. Cellene i StimuLITE®s bikubestruktur er anisotrop, dvs
at den har full bevegelighet i alle retninger
og gir aldri absolutt ”stopp”. Når brukeren
synker ned i puten, omsluttes seteknuten av
cellene 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.

minimal skjærkraft mot vevene

Diffus lateral skyvekraft

Contoured Sittepute

StimuLITE® Contoured kommer i to konfigurasjoner:

®

StimuLITE® (honeycomb) Contoured setepute anbefals for tetraplegiker
og paraplegiker som trenger stabilisering utifrå for å sitte oppreist og
andre mennesker som trenger god posisjonering og er i høy risiko for
å utvikle trykksår eller har sår opp til grad 3. Puten er sammensatt av
ulike harde og myke lag som tilpasser seg kroppens behov. Sittegropen
er formet for å gi bekkenet en god plassering, god stabilitet og
holdning. Sittegropen er også utstyrt med en mykere lag som omgir
sittebenknuten og halebenet og sikrer att brukeren ikke “sitter gjennom”.
Jo mykere lag blir gradvis til en fastere lag som fordeler trykket fra
sittebenknuten og trochanterna til lårene. Pommel og lår støtter holde
beina på plass. Sidevegger i StimuLITE® materialet i bikubestruktur
er perforert noe som gjør
at luften kan sirkulere
og fuktighet å fordampe.
StimuLITE®
sitteputer
hindre trykket, reduserer skjær og forebygge problemer i fuktig hud. En luftgjennomtrengelig
trekk med ventilasjon på sidene kompleterers StimuLITE® ventilasjonsystem og holder brukeren
kjølig og tørt. Ved å mestre temperatur og luftfuktighet hindrer StimuLITE® puter hud skjørhet.
StimuLITE® sitteputer er de eneste sitteputer som hindrer alle årsaker til trykksår ved å ta hensyn
til trykkavlastning, skjær og friksjon og hud skjørhet. Vekten er ca. 1,5 kg, puten er lett å bruke og
krever ikke ekstra vedlikehold. Trekket er utstyrt med en lomme som kan plasseres under puten.
Puten og trekket er maskintvätt- og torktumlingsbara. Brukervekt 25 - 130 kg.

Stimulite :

C O N T O U R E D

®

Miljömerkt trykksak 341 834 CD/NO 2016/12

Litorapid Media AB Göteborg 2014/04 212324
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Alle StimuLITE sitteputer er
branntestet og godkjent i henhold til
ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006,
NS-EN 597:2015 og CE-merket.
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Ekstra Inkoinlegg

Ekstra Cordura trekk

Tillbehør: Ull trekk

Passer alla puter

Pute med avrundet bunn

(*) Hver pute leveres med to Cordura trekk, en inkontinensinlegg og en vaskepåse
Tilbehør: Korsrygg støtte LSUPP (HMS nr. 207 513),
Kilstøtte KIL3S (HMS nr: 207507, 36x27x3 cm) KIL3L (HMS nr: 207506, 41x27x3 cm), KIL5S (HMS nr: 207509, 36x27x5 cm), KIL5L (HMS nr: 207508, 41x27x5 cm)
Vanntett trekk (WPC1414 b36 d36 - WPC2020 b51 d51 HMS nr: 207506 - 207541)

CD1414

b36 d36 h8

Art. nr.

Pute (*)

Pute med flat bunn

StimuLITE® Contoured Standard (med bredere sittegrop +3 cm vedlegg BB, f.ex. CDBB1516, samme trekk passer til CD og CDBB)

Størrelse

®

®

Stimulite :
Først velg størrelse, siden flat / rund bunn, slik at du kan finne din pute eller passende tilbehør i samme rad. Rund bunn anbefals for
rullestol med hengekøye dypere enn 2,5 cm.

