
StimuLITE® Classic Bariatric puten er utviklet spesielt 
for ekstra tunge brukere med en maksimal vekt på ca 360 
kg. StimuLITE® Classic Bariatric pute er også egnet for 
andre personer med høy decubitusrisk med behov for 
en flat og meget stabil pute. StimuLITE® Classic Bariatric  
har svært lav vekt for hvor mye vekt det kan bære og 
gir optimal trykkavlastning og komfort. Putens vekt er 
lavere enn 3 kg, siden materialet (100% Thermoplastisk 
polyuretan) er veldig lett. Putens kjerne er lagt av to 
solide lag med sekskantseller i bikubestruktur: Den 
fleksible, tolags topplag lar sittebensknuten synke 
ned i puten mens den støtter kroppen; den stive 
bunnlaget er veldig stark og sikrer at selv svært tunge 
brukere ikke sitte gjennom. Cellestrukturen tilbudet 
individuell tilpasning og utforming, fordeler trykket 
og gir stabilitet. Som forsterkning er sterkere materiale 
arbeidet inn i sidene. Resultatet er en tilpasning av 
puten til kroppen, som fører til en jevn trykkfordeling 
og god stabilitet for brukeren. 

Puten er lett å rengjøre og kan vaskes av 
med såpe eller i maskin, noe som letter 
for inkontinente personer. Både trekket 
og puten tåle kontakt med urin. Puten 
lufttørket, gjerne stående med lagen vekt 
hverandre, alternativ i tørketrommel. På 
reise er det nok å klappe pad tørr med et 
håndkle før videre bruk. Puten endrer 
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ikke sine trykkavlastende egenskaper, hvis den 
er tørr eller fuktig, varm eller kald. Materialet 
er antibakterielle og  hindrer utvikling av lukt 
under vanlig rengjøring. For brukere som 
svetter tungt eller ved inkontinens inkluderes 
en fuktoppsammlare som er plassert inn i puten 
mellom topp- og bunnlagene.

Putens ventilasjon- og dreneringssystem 
avleder væske fra kroppen og sammlas under 
puten. Brukerens hud unngår herved langvarig 
eksponering for fukt og holdes kjølig og tørt. 
Pute perforert cellekonstruksjon gjør at luften 
kan sirkulere og fuktigheten fordampe slik 
at overflaten er tørr. Brukeren forblir tørr 
og kjølig, selv mektig varme mennesker.En 
luftgjennomtrengelige trekk med åpninger rundt 
sider utfyller effektivt ventilasjonssystemet.  Det 
unike ventilasjonssystem reduserer risikoen for 

huden skjørhet og gir optimal 
kontroll av deres trykk.

Valgfritt tilbehør inkluderer 
en liten pose som kan festes 
med borrelås på undersiden av 
puten, for nøkler, lommebok etc. 

max bruker vekt 360 kg



Total Pressure Management ™

Hindrer hudskjørhet
Hudskjørhet er oppmyking av hud forårsa-
ket av kroppssvette eller utsondring av fuk-
tighet fra kroppen. Økt 
hudmykhet eller hudsk-
jørhet gir mindre mot-
standskraft mot trykk og 
kan forårsake sår. Stim-
uLITE® puter består av 
sekskantede celler  i bikakestruktur (honey-
comb) som er perforert og tillater luftsirku-
lasjon 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

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. To lag med forskjellig 
stivhet i StimuLITE® Classic Bariatric pute 
reduserer skjær uten å ofre stabiliteten. Det 
øvre lag har en mindre sideveis stivhet for 
å redusere skjærkraften mot huden. Den 
nedre lager har en større horisontalstyvhet 
for 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.
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minimal skjærkraft mot vevene

Komplett ventilasjonssystem

Trykkavlastning og sidestabilitet
StimuLITE® sitteputen Classic Bariatric 
består av tre lag med ulik hårdhet, og 
redusere trykk gjennom å fordele trykket 
frå føljsomme områder. Det gjør att 
utstående setebein får samme trykk som 
nærliggende kroppsdeler. StimuLITE® 
sitteputer fordeler trykk fra sete- og 
lårknuter till 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 sig etter 
kroppen og med sidestabilisatorer sine 
gir brukeren en god sittestillning samtidig 
som den omfordeler trykk.

Alle StimuLITE®

sitteputer er branntestet og
godkjent i henhold till ISO 7176-16, 
NS-EN 1021:2006, NS-EN 597:2015 

og CE-merket.

relativt 
likt 

trykk

delvis komprimert svært komprimert

Fördeler trykk etter kroppsform Diffus lateral skjuvkraft
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StimuLITE® Classic Bariatric Sitteputer
Størrelse Pute (*) Ekstra Cordura Trekk Tillbehør: Ull trekk Ekstra Inkoinlegg

Art. nr. HMS nr. Art. nr HMS nr. Art. nr. HMS nr. Art. nr HMS nr.
b51 d46 h7 CLBA2018

Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen

COVCLBA2018

Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen

WCOVCLBA2018

Må efterspørres ved hjelpemiddelsentralen

IN1818 207502
b51 d51 h7 CLBA2020 COVCLBA2020 WCOVCLBA2020 IN2020 207503
b56 d41 h7 CLBA2216 COVCLBA2216 WCOVCLBA2216 IN1816 207501
b56 d46 h7 CLBA2218 COVCLBA2218 WCOVCLBA2218 IN1818 207502
b56 d51 h7 CLBA2220 COVCLBA2220 WCOVCLBA2220 IN2020 207503
b56 d56 h7 CLBA2222 COVCLBA2222 WCOVCLBA2222 IN2222 207504
b56 d61 h7 CLBA2224 COVCLBA2224 WCOVCLBA2224 IN2222 207504
b61 d46 h7 CLBA2418 COVCLBA2418 WCOVCLBA2418 IN2020 207503
b61 d51 h7 CLBA2420 COVCLBA2420 WCOVCLBA2420 IN2222 207504
b61 d56 h7 CLBA2422 COVCLBA2422 WCOVCLBA2422 IN2424 207505
b61 d61 h7 CLBA2424 COVCLBA2424 WCOVCLBA2424 IN2424 207505
b65 d51 h7 CLBA2620 COVCLBA2620 WCOVCLBA2620 IN2424 207505
b65 d56 h7 CLBA2622 COVCLBA2622 WCOVCLBA2622 IN2424 207505
b71 d51 h7 CLBA2820 COVCLBA2820 WCOVCLBA2820 IN2424 207505
b71 d71 h7 CLBA2828 COVCLBA2828 WCOVCLBA2828 IN2424 207505
b76 d56 h7 CLBA3022 COVCLBA3022 WCOVCLBA3022 IN2424 207505

(*) Hver pute leveres med to Cordura trekk, en inkontinensinlegg og en vaskepåse. 
Andre størrelse kan spesialbestilles uten ekstra kostnad. Maks størrelse: CLBA3026 b76 d71 h7. Maks brukervekt 360 kg 

Puten finns kun med plan bunn.


