
GELSEAT Clinic S7K
En högkvalitativ decubitusterapi-sittdyna med extra god ventilation.

Produktdatablad 

Nivå 4 - EPUAP 

20 - 120 kg

3 års garanti 

Sittdynans höjd: 8 cm

Tydlig bruksanvisning som förenklar
hantering för både brukare och personal.

Ett mycket miljövänligt val tack vare en
produktion som till största delen drivs av
egenproducerad solenergi.

Ett avtagbart och diskret överdrag i en
mörk neutral färg.

Struktur och material resulterar i ett
optimalt förebyggande av trycksår.

Stabil vid både stillasittande och aktivitet.
Funke Medical är officiell sponsor till
tyska landslaget i rullstolsbasket som
använder dynorna när de spelar. 

Fördelar
Mycket lättskött produkt som inte
kräver någon rekonditionering.

Tydlig märkning på både skumkärna och
överdrag som förenklar hantering och
minimerar risk för felaktig användning.

Struktur och material som motverkar att
brukaren glider framåt i dynan och som
säkerställer en hög komfort.

En undersida på överdraget som är
tillverkat för att motverka att dynan
glider i rullstolen.

Ett optimalt mikroklimat och mycket god
ventilation tack vare dynans material.

- SITTDYNA MED EXTRA GOD VENTILATION-



GELSEAT clinic är en högkvalitativ
sittdyna som placeras direkt på stolen.
Dynan består av två lager skum och har
tack vare ett unikt GEL-skum i övre
lagret ett extra gott mikroklimat med god
ventilation. Den kan hantera brukarvikter
mellan 20 - 125 kg och har 3 års garanti.
Sittdynan kan användas i alla vårdmiljöer
och passar alla patienter med trycksår
upp till och med kategori 4. Denna
sittdyna tillverkas på ett miljövänligt sätt
och har anpassats för att uppfylla i
Sverige rådande krav kring säkerhet,
kvalitet och hygien. 

Kontaktuppgifter: Digital utbildning Tillgänglig dokumentation

Funke Medical Academy

Palliance AB
Vasa Kyrkogata 1, 1TR
41127 Göteborg

Tel:   +46 8 28 75 00
Mail: kundservice@palliance.se 
Web: www.palliance.se

Funktioner och Egenskaper Fakta om produkten

Kärna (anatomiskt formad): 
Bottenplatta: HR-skum (Polyuretan)
Topplatta: GEL-skum (Polyuretan)

Överdrag: 
Överdrag i mesh med glidsäker botten.

Tillgängliga storlekar:
Bredd: 35 - 52 cm; 
Längd: 40 - 52 cm
Höjd: 8 cm

Brandsäkerhet:
Flamskyddstest enligt DIN EN 597 I + II 
BS 7175 sek 3 CRIB 5
BS 7177

Hygien:
Överdragsmaterialet är virus- och
bakteriesäkert enligt ASTM 1670 + 1671

GELSEAT Clinic S7K

Tryckavlastande (EPUAP nivå 4)

Bi-elastiskt skydd för att minimera
skjuvkrafter

Ett luftgenomsläppligt överdrag

Underhållsfri sittdyna

Rengöring av skumkärna:
Autoklavering samt desinficering
enligt bruksanvisning

Rengöring av överdrag: 
Tvättbar i tvättmaskin t.o.m 60 C
Kemo-termisk rengöring möjlig
Tål torktumling

Garantitid: 3 år

Övrigt: Inkontinensskydd tillgängligt

Produktkatalog
Bruksanvisningar
Snabbguider för användare
Sortimentsöversikter    
Teknisk dokumentation på
förfrågan


