
StimuLITE® SMART setepute er en pute for alle rul-
lestoler. Det er lett å løfte på grunn av lav vekt, og er 
bare 5 cm høy. Brukeren sklier ikke på puten, noe som 
letter kjørning av rullestolen. Puten er enkel å hånd-
tere og lett å holde rent i at det er vaskes i maskin på 
60 ° C i 30 minutter. Puten ligger still i rullestol takket 
være borrelås på trekkets underside. Trekket har også 
et bærehåndtak og et grep ring på glidelåsen som fo-
renkler å setter på trekket. Du får en kjølig og luftig 
sitteopplevelse, og det passer godt for personer med 
sensitiv hud. Putens viktigste kjennetegn er:

q Optimal trykkfordelingLuft sirkulerer som gir et tørt og kjølig sitte 
q Svært stabil takket være celle tilslutning (anisotrope) 
q Nesten vedlikeholdsfritt, kan vaskes i maskin og tørkes i tørketrommel 
q Ingen endring i volum eller punktering uavsett om puten er tørr eller våt, kald eller varm 
q Vekt ca 1 kg, høyde 5 cm 
q Ingen løse deler

StimuLITE® SMART rullestol pute er et forebyggende antidecubitusdyna med en myk toppskickt for følgsom hud. Puten er 
luft gjennomtrengelig, og har også en gjennomtrengelig trekk. Alle StimuLITE® putene er laget av miljøvennlig termoplastisk 
polyuretan i bikubestruktur. Materialet har en åpen cellestruktur som er hul og tillater luft å sirkulere og fuktighet å fordampe. 
Puten utmerket pusteevne, sammenlignet med de andre sitteunderlag, bidrar til å holde huden kjølig og tørr. Puten er også 
mulig å bevege seg med når man vil sitte i de andre stolene i lang tid, for eksempel, buss eller fly seter. Det er også godt egnet 
til bruk i varmt eller kaldt vær fordi dens egenskaper ikke endres. Hvis du ønsker å bruke den i svømmebassenget eller på 
stranden er fine. Det blir våt “slår” du vann ut av cellene og tørk med et håndkle for å sitte på puten igjen. Det kan være be-
tryggende å vite at det er punkteringsfri og at den har ingen løse deler som kan komme unna.
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Trykkavlastning og sidestabilitet
StimuLITE® sitteputen SMART består av 
to 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 SMART sitteputen fordeler 
trykk fra sete- og lårknuter til mykdeler 
under lårene, og kan brukes kan anvendes 
som et forebyggende tiltak mot trykksår og 
fuktskader.. 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. 

Total Pressure ManagementTM

Komplett ventilasjonssystem

relativt 
likt 

trykk

delvis komprimert svært komprimert
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Hindrer Hudskjørhet
Hudskjørhet er oppmyking av hud forår-
saket 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 bikak-
estruktur (honeycomb) som er 
perforert og tillater luftsirkulasjon og avled-
er fuktighet. Brukeren sitter på 93 % luft og 
7 % materiale. StimuLITE® pustende trekk 
lufter ut fuktighet og holder huden tørr. Ven-
tilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse 
for inkontinente brukere. Urinen renner gjen-
nom 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 Stimu-
LITE® sitteputen avgjør sitteputens forsky-
vning (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 la-
gene har større horisontal stivhet for å sikre 
optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kom-
binert med det øverste laget gir en skånsom 
skyvekraft mot huden. Cellene i Stimu-
LITEs 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  trykkavlastnin-
gen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er 
for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse 
faktorene reduseres.

minimal skjærkraft mot vevene
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StimuLITE® SMART Sittepute

Disse størrelse har vi på lager. Andre størrelse kan specialbestilles uten ekstra kostnad, men med leveringstid ca 4 uker.  
Maks størrelse som kan tillverkes er SMRT2020 (b51 d51 h5)

Størrelse
Pute med flat bunn Passer alla puter

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

b33 d41 h5 SMRT1316 Må efterspørres ved hjelpem
iddelsentralen, artikeln er ikke prisforhandled m

ed NAV

COVSMRT1316 Må efterspørres ved hjelpem
iddelsentralen, artikeln er ikke prisforhandled m

ed NAV

WCOVSMRT1316 Må efterspørres ved hjelpem
iddelsentralen, artikeln er ikke prisforhandled m

ed NAV
IN1414 207498

b36 d36 h5 SMRT1414 COVSMRT1414 WCOVSMRT1414 IN1414 207498
b36 d41 h5 SMRT1416 COVSMRT1416 WCOVSMRT1416 IN1414 207498
b36 d46 h5 SMRT1418 COVSMRT1418 WCOVSMRT1418 IN1414 207498
b38 d41 h5 SMRT1516 COVSMRT1516 WCOVSMRT1516 IN1616 207499
b38 d43 h5 SMRT1517 COVSMRT1517 WCOVSMRT1517 IN1616 207499
b38 d46 h5 SMRT1518 COVSMRT1518 WCOVSMRT1518 IN1618 207500
b38 d51 h5 SMRT1520 COVSMRT1520 WCOVSMRT1520 IN1618 207500
b41 d41 h5 SMRT1616 COVSMRT1616 WCOVSMRT1616 IN1616 207499
b41 d43 h5 SMRT1617 COVSMRT1617 WCOVSMRT1617 IN1616 207499
b41 d46 h5 SMRT1618 COVSMRT1618 WCOVSMRT1618 IN1618 207500
b41 d51 h5 SMRT1620 COVSMRT1620 WCOVSMRT1620 IN1618 207500
b43 d41 h5 SMRT1716 COVSMRT1716 WCOVSMRT1716 IN1616 207499
b43 d43 h5 SMRT1717 COVSMRT1717 WCOVSMRT1717 IN1616 207499
b43 d46 h5 SMRT1718 COVSMRT1718 WCOVSMRT1718 IN1618 207500
b43 d51 h5 SMRT1720 COVSMRT1720 WCOVSMRT1720 IN1618 207500
b46 d41 h5 SMRT1816 COVSMRT1816 WCOVSMRT1816 IN1816 207501
b46 d43 h5 SMRT1817 COVSMRT1817 WCOVSMRT1817 IN1816 207501
b46 d46 h5 SMRT1818 COVSMRT1818 WCOVSMRT1818 IN1818 207502
b46 d51 h5 SMRT1820 COVSMRT1820 WCOVSMRT1820 IN1818 207502
b51 d41 h5 SMRT2016 COVSMRT2016 WCOVSMRT2016 IN1816 207501
b51 d46 h5 SMRT2018 COVSMRT2018 WCOVSMRT2018 IN1818 207502
b51 d51 h5 SMRT2020 COVSMRT2020 WCOVSMRT2020 IN2020 207503

(*) 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)

Først velg størrelse, siden flat / rund bunn, slik at du kan finne din pute eller passende tilbehør i samme rad. StimuLITE® SMART sitteputen tilverkes ikke med 
rund bunn men er fleksibel nok til å bli brukt sammen med lettere hengekøye sete

Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. 
Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents 

pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark 
and Stimulite and Supracor are registered trademarks of 

Supracor Systems, Inc.
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                           Norge ASAlle StimuLITE® produkter 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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