
Comforts produkter
Sittdynor



Sittdynor
Comfort sittdynor konstrueras och formges för att ge överlägsen tryckför-
delning och bra sittställning och uppfylla en mängd olika sittbehov. 

Tack vare flera patenterade tekniklösningar kan användarna få individuellt 
anpassad komfort och ett oberoende som kan förbättra deras vardag.

Komfort

Kombinationen av skum med olika täthet 
ger Comfort-dynorna en stabil bas som står 
emot hoptryckning över tid men samti-
digt ger användarens kropp ett mjukt och 
behagligt underlag. Comfort-dynorna väger 
mellan 1,4 och 2,3 kg beroende på modell.

Positionering och stabilitet 

Comfort-dynorna är formade och har kon-
struerats med en kombination av adduk-
tion, sittgrop, abduktion, stöd och tryck-
fördelning för att efterlikna den mänskliga 
anatomin och ge god positionering och 
stabilitet utifrån användarens behov.

Hud- och mjukvävnadsskydd

Geometrin hos Comfort-dynorna minskar 
trycket på en liten yta och fördelar över det 
till en större yta som kan motstå mer tryck, 
för att skona huden.



Denna högkvalitativa dyna 
erbjuder en komfortabel, 
stabil bas med stöd för mina 
patienter med mindre  
positioneringsbehov. 

—Stacey M. OTR/L, ATP, USA
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Curve
En lätt sittdyna som är avsedd att ge tryckfördelning och 
erbjuda stabilt och bekvämt sittande för personer som på 
egen hand kan repositionera sig under dagens lopp.

Funktioner och fördelar
• Formbart stöd och tryckfördelning ger god stabilitet.
•  Mjuk mittplacerad bendelare som underlättar upprätt  

sittställning.
•     Gjutet skum med hög densitet ger större sittyta  

och fördelar belastningen.

ACTA-EMBRACE®

Avsedd att underlätta en upprätt sittställning och bäcken-
stabilitet samt erbjuda komfort och skydd för huden till 
personer som riskerar att utveckla tryckskador.

Funktioner och fördelar
•  Djupa benkonturer lateralt och i mitten ger stöd för  

en upprätt sittställning.
•  Avsmalnande benadduktion ökar i bredd nära dynans 

bakdel, ger stöd åt sittbensknölarna och stabiliserar  
bäckenet. 

•  Urskärning som avlastar korsbenet minskar trycket  
på svanskota och ryggrad.

•  Två lager skum – ett konturerat basskum och ett lager 
minnesskum som ger komfort och skydd för huden.

ACTA-EMBRACE® med ATI
Comfort Acta-Embrace -dynan med ATI rekommenderas för 
personer som förutom standardfunktionerna hos Embrace 
även behöver lateralt skydd för rättning och stabilitet och 
som kan behöva positionering på höger eller vänster sida 
samt i dynans bakre eller främre del.

Tilläggsfunktioner hos ATI
•  Ger ett långsiktigt positioneringsstöd med så mycket  

fri rörlighet som möjligt.
• Anpassad för att ge extra stöd där det är möjligt.
•   Kan enkelt formas om för att anpassas efter förändringar  

i användarens fysiska och funktionella behov.

Comfort produktutbud
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M2
Produkten är avsedd att underlätta en upprätt sittställning 
och bäckenstabilitet samt erbjuda komfort och skydd för 
huden till den som riskerar att utveckla trycksår.

Funktioner och fördelar
•  Avsmalnande benadduktion som ökar i bredd nära dy-

nans bakre del, ger stöd åt sittbensknölarna och stabi-
liserar bäckenet.

•  Urskärning för att avlasta korsbenet minskar trycket  
på svanskota och ryggrad.

•  Djupa benkonturer lateralt och i mitten underlättar  
en upprätt sittställning.

•  Konstruerad av skum med två olika tätheter, en gjuten 
skumbas och en QuadraGel® gelpack.

Anpassning på plats med ATI
ATI (Adjustable Technology Insert) är en formbar insats 
som placeras under en kompatibel dyna, inuti dynans över-
drag. Därmed kan en standarddyna anpassas på plats och 
uppfylla användarens behov mer effektivt.

M2 med ATI
Comfort M2-dynan med ATI rekommenderas för personer 
som förutom standardegenskaperna hos M2 kan behöva 
lateralt skydd för rättning och stabilitet, samt  
positionering på höger eller vänster sida och framtill  
eller baktill på dynan.

Tilläggsfunktioner hos ATI
•  Ger ett långsiktigt positioneringsstöd med så mycket  

fri rörlighet som möjligt.
• Justerad för att ge extra stöd där det är möjligt.
•  Kan enkelt formas om för att anpassas efter förändringar  

i användarens fysiska och funktionella behov.

Graferna i denna broschyr är baserade på en jämförelse med ROHO Quadtro Select-dynan  
och bygger på intern expertis, interna produkttester och är endast ämnad för visualisering.
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Permobils grundare, doktor Per Uddén, trodde på att hjälpa människor att uppnå maximalt 
oberoende som en mänsklig rättighet. I över 50 år har Permobil strävat efter att förstå våra 
användares behov och förbättra deras livskvalitet genom toppmoderna vårdlösningar. I dag 
omfattar dessa lösningar elrullstolar, manuella rullstolar, drivaggregat, sittdynor och  
positioneringslösningar.

Med introduktionen av Comforts sortiment av sittdynor breddar Permobil sitt utbud av  
sittlösningar, med olika material och tekniklösningar, alltid med varje användares individuella 
behov i fokus.  

Vårt mål är att erbjuda förskrivarna alternativ av hög kvalitet och som uppfyller kraven i deras 
bedömning, oavsett om det rör sig om avancerat sittande eller mindre komplexa behov.  
Syftet är att få en bättre sittlösning som passar fler användare.

Starkare tillsammans


