
Action rullstolsdynor 
Action Products, USA har sedan 1970 tillverkat produkter som innehåller polymeren Akton, en stabil gel med mycket goda tryck-
upptagande och stötdämpande egenskaper. Sittdynorna har ett vattentätt och mycket elastiskt skinn, som innesluter sittmaterialet.

Acton – speciellt framtaget för trycksårsprevention
För användare med risk för trycksår är mjuksitsen ett mycket bra alternativ. Består av en fast gel, Akton, som är speciellt 
framtaget för att effektivt stötdämpa och reducerar tryck vid belastning och skjuvning. Gelen tål ett högt tryck och har därför inga 
belastningsbegränsningar. Dessutom fördelar materialet värme vilket är viktigt vid trycksårsprevention, minimerar risken för 
bakterietillväxt, absorberar inte fukt som vatten och urin och tar inte lukt. Akton är fri från latex, silikon och mjukgöringsmedel 
vilket gör materialet lämpligt för känslig hud. 

Avlastningsdynor
Används för avlastning och tryckfördelning på små ytor under 
till exempel armbågar, händer, knän eller på vadplattor. Dynorna 
ligger i tygfodral med kardborrband för montering.
Två storlekar, 20x15 cm och 20x20 cm.
Består av 1,3 cm Akton.

Centurian
Speciellt anpassad för att minska 
skjuvningskrafter för användare med 
låg till måttlig risk för sårbildning. Ett bra 
val vid förebyggande vård.
Dynan har ett överdrag med dragkedja, 
bärhandtag och glidstoppande undersida. 
Består av 1,5 cm Akton & 1,5 cm kallskum.

Pilot
För användare som tidigare haft problem 
med trycksår eller har mycket tunn hud 
och har låg till måttlig risk för sårbildning.
Lämpar sig även för smala personer med 
hög belastning på sittbenen. Dynan har 
ett överdrag med dragkedja, bärhandtag 
och glidstoppande undersida.
Består av 2,5 cm Akton

Anpassningsmattor
Används när man vill få en mjuk och stötupptagande yta på till 
exempel sitsar, ryggstöd, armstöd, bordskivor och vadplattor.
Finnessen är att man kan klippa och skära i materialet eftersom 
gelen inte läcker ut. Skärytan pudras med talk eller barnpuder 
och tejpas sedan med en elastisk vinyltejp. Mattorna kan använ-
das som de är eller kläs in i tyg.

Professional
För användare med hög risk för trycksår 
då dynan effektivt reducerar tryck, stötar 
och skjuvning. Speciellt lämplig för an-
vändare i aktivrullstol. Har ett överdrag 
med dragkedja, bärhandtag och glidstop-
pande undersida. Består av 4 cm Akton.
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HEA Mjuktoasits
HEA Mjuktoasits placeras ovanpå den vanliga sittringen. Man 
fäller bara upp locket och trycker fast toasitsen. Båda passar 
de flesta toalettstolsringar som används i Sverige. Den ovala 
ringen passar dock inte på ringar som kallas korta. 

Mjuktoasitsarnas ring är cirka 25 mm hög obelastad. Sittytan 
är mjuk och känns inte kall. Ett litet hål är ofta till fördel för 
äldre, för kortväxta personer och barn. Mjukheten gör sitsen 
behaglig för tryckkänsliga personer.

Sitsarna är gjorda i ett stycke – inga lösa delar att förlora och 
bra för hygienen. 

Materialet är polyuretanskum med slutna celler. I plastmaterial 
med slutna celler kan vatten inte tränga in i materialet utan 
stannar alltid på ytan. Produkten är överdragen med vit vinyl 
för att få en slät och hygienisk yta.

 Standard Oval
Hålets bredd yttermått 225 mm yttermått 190 mm
Hålets längd yttermått 260 mm yttermått 295 mm
Kantbredd 70 mm 100 mm
Vikt 400g 600g
Max vikt 150 kg 150 kg
Art. Nr H6850 H6852
ISO-kod 091209 091209
 043303 043303
 181006 181006

Action Mjuksits för Hygienstol
Att lägga ovanpå hygienstolar. Är bekväm och ger avlastning vid trycksår 
och skjuvning. Kardborrfäste i varje hörn gör den enkel att fästa.
Av 15 mm tjock Akton polymer överdragen med vinylskinn.
 
Vikt 1800 g
Hålets bredd 190 mm
Hålets djup  300 mm
Yttermått 410x410 mm
Tjocklek 15 mm
Max vikt 300 kg
Art.nr ACOM1616
ISO-kod 091209
 043303
 181006

Hygiendynor

HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se

Art.nr Benämning Mått Tjocklek Vikt Max vikt
ACU2020 Anpassningsmatta med kuber 51x51 cm 1,6 cm
A561818 Anpassningsmatta, plan 46x46 cm 0,6 cm
A541818 Anpassningsmatta, plan 46x46 cm 1,3 cm
A680806 Avlastningsdyna 20x15 cm 1,3 cm
A680808 Avlastningsdyna 20x20 cm 1,3 cm
A5100 Rullstolsdyna Professional 40x40 cm 4 cm 6,8 kg 300 kg
A5200 Rullstolsdyna Centurion 40x40 cm 3 cm 2,7 kg 300 kg
A5205 Rullstolsdyna Centurion 45x40 cm 3 cm 3,1 kg 300 kg
A9000 Rullstolsdyna Pilot 40x40 cm 2,5 cm 4,5 kg 300 kg
A9005 Rullstolsdyna Pilot 40x45 cm 2,5 cm 4,9 kg 300 kg
A9008 Rullstolsdyna Pilot 45x45 cm 2,5 cm 5,4 kg 300 kg

Artikellista Rullstolsdynor
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