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Hud- och mjukdelsskydd
Baserat på över 45 års forskning och individuell 
erfarenhet erbjuder ROHO® DRY FLOATATION® 
oöverträffad prestanda för att förbättra 
blodcirkulation genom att anpassa sig efter 
användarens kroppsform. 

Select-serien är en av ROHO:s mest populära 
produktserier tack vare revolutionerande 
ISOFLO Memory Control. En minnesfunktion 
som erbjuder möjligheter till formanpassning 
med bara en knapptryckning. ISOFLO Memory 
Control erbjuder en justerbar, snabb och 
enkel positionerings- och stabilitetslösning för 
användaren i rullstolen. 

Den perfekta sittpositionen är bara en knapptryckning bort 
ROHO:s ISOFLO Memory Control, som sitter framtill på alla dynor i SELECT serien, 
tillåter luft att flöda genom dynan i två riktningar:

ETT AVANCERAT HUD- OCH MJUKDELSSKYDD 
HAR ALDRIG KÄNTS BÄTTRE
SELECT serien från ROHO®

När ISOFLO är öppen kan luft flöda fritt genom 
hela dynan på samma sätt som i en ROHO 
enkammardyna. 

När ISOFLO är spärrad stannar luften i fyra 
separata kammare, vilket ger stabilitets- och 
positioneringsmöjligheter.

SELECT SERIEN

FÖRDELAR

EGENSKAPER

SELECT serien är en av ROHO:s många populära produktserier, med revolutionerande  
ISOFLO®Memory Control som ger avancerat hud- och även mjukdelsskydd samt positioneringsmöjligheter. 
ISOFLO erbjuder en justerbar, snabb och enkel stabilitets- och positioneringslösning vid sittande.

”Jag älskar min QUADTRO SELECT sittdyna och tycker 
att den är ganska cool! Den hjälper mig att sitta rätt  
i rullstolen och skyddar min hud.”

Abel Rose – Waxahachie, Texas, USA



ROHO QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE®  sittdyna  
Ungefärlig höjd: 10,5 cm 
Ungefärlig nedsjunkning: 9 cm 
Anpassad höjd för asymmetriskt bäcken, upp till ca 7,5 cm

ROHO QUADTRO SELECT LOW PROFILE®  sittdyna
Ungefärlig höjd: 5,5 cm 
Ungefärlig nedsjunkning: 4 cm 
Anpassad höjd för asymmetriskt bäcken, upp till ca 2,5 cm

ROHO CONTOUR SELECT®  sittdyna
Ungefärlig höjd (höjd för flera celler): 5,5–10,5 cm 
Ungefärlig nedsjunkning: 4 cm 
Anpassad höjd för asymmetriskt bäcken, upp till ca 2,5cm
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Skydd
ROHO är världsledande inom sittlösningar för att förhindra och behandla tryckskador, 
inklusive djupa vävnadsskador, samtidigt som huden och mjukdelarna skyddas.

Bevis
ROHO har ingått i över 90 vetenskapliga och kliniska studier för att underbygga och bekräfta att 
ROHO DRY FLOATATION® sittdynan hjälper till vid läkning, behandlar och förebygger tryckskador, 
inklusive djupa vävnadsskador.

Justerbarhet
ROHO DRY FLOATATION sittdynor har, till skillnad från skumprodukter, förmågan att ständigt 
justeras och anpassas till användarens kropp, både nu och när kroppen förändras under 
kommande månader och år.

Anpassningsförmåga
ROHO DRY FLOATATION sittdynor är anpassade efter användarens dagliga 
ställningsändringar och rörelser.

Hållbarhet
Den höga kvaliteten på ROHO:s patenterade neoprengummi och den ISO-certifierade 
tillverkningsprocessen garanterar dynans funktion under många år. 



ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Baserat på kliniska, vetenskapliga eller tekniska studier kan den här produkten vara 
lämplig för personer som: 
• tidigare haft hud-/mjukdelsnedbrytning och/eller någon typ/stadium av tryckskada

(inklusive djupa vävnadsskador), hudtransplantat och/eller myokutan lambåkirurgi.
• För närvarande har hud-/mjukdelsnedbrytning och/eller någon typ/stadium av

tryckskada (inklusive djupa vävnadsskador)
• är i riskzonen för hud/mjukdelsnedbrytning
• har normal eller nedsatt känsel
• behöver ökad stabilitet
• behöver anpassning för asymmetriskt bäcken (medial-lateral och/eller fram-bak)
• behöver olika positioner för vänster och höger lårben

SPECIFIKATIONER
OMFATTAR: QUADTRO SELECT HIGH PROFILE, MID PROFILE eller LOW PROFILE 
sittdyna, tvåvägs stretchöverdrag, handpump, reparationssats och användarhandbok.
UPPBYGGNAD: Brandsäker, neoprengummi (utan latex)
STORLEKAR*: Passar stolsbredder

HIGH PROFILE: 26,5-65,5 cm
MID PROFILE: 33–48 cm
LOW PROFILE: 22-61 cm 
*Anpassade och måttbeställda storlekar på beställning

VIKT: Varierar beroende på storlek, ca 1,6 kg
VIKTGRÄNS: Obegränsad (dynan måste ha rätt storlek för den aktuella användaren)
GARANTI SITTDYNA: 36 månaders begränsad garanti
GARANTI ÖVERDRAG: 6 månaders begränsad garanti

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Baserat på kliniska, vetenskapliga eller tekniska studier kan den här produkten vara 
lämplig för både de personer som är listade under QUADTRO SELECT sittdynor och 
personer som:
• har fördel av en förformad sittyta
• behöver justering av nedre extremiteterna
• behöver högre grad av bäckenkontroll – dynans förformade yta tillåter

en kraftig positionering
• behöver en anpassning till asymmetriskt bäcken, upp till ca 2,5 cm

SPECIFIKATIONER
OMFATTAR: CONTOUR SELECT sittdyna, tvåvägs stretchöverdrag, handpump, 
reparationssats och användarhandbok.
UPPBYGGNAD: Brandsäker, neoprengummi (utan latex)
STORLEKAR*: Passar stolsbredder  33–61 cm 
*Anpassade och måttbeställda storlekar på beställning
VIKT: Varierar beroende på storlek, ca 1,4 kg
VIKTGRÄNS: Obegränsad (dynan måste ha rätt storlek för den aktuella användaren)
GARANTI SITTDYNA: 36 månaders begränsad garanti
GARANTI ÖVERDRAG: 6 månaders begränsad garanti

L I T G 0 2 0 8 3 161213 S E

SELECT SERIEN

ROHO QUADTRO SELECT®  SITTDYNOR

ROHO CONTOUR SELECT®  SITTDYNA

VARFÖR ROHO?

Permobil AB | Per Uddéns väg 20 | 861 23 Timrå | Tel. 060-59 59 00
info@permobil.com | permobil.se

©2016 ROHO, Inc. Följande varumärken och registrerade varumärken tillhör ROHO, Inc: 
CONTOUR SELECT®, DRY FLOATATION®, HIGH PROFILE®, ISOFLO®,  

LOW PROFILE®, MID PROFILE™, QUADTRO SELECT®, ROHO® och shape fitting technology®.

Vi rekommenderar att du kontaktar en kvalificerad rehabiliteringsspecialist när du beställer och monterar ROHO-produkter. 

ROHO, Inc. genomför kontinuerliga produktförbättringar och förbehåller sig rätten att ändra detta dokument.

Expertis
ROHO har tillverkat dynor i över 45 år. Idag används drygt en miljon dynor 
i över 65 länder i hela världen.

Ledare 
Vi fortsätter vårt aktiva samarbete med branschexperter och organisationer och får 
rekommendationer från ROHO:s Scientific Advisory Board (rådgivande vetenskaplig 
kommitté) som består av världsledande experter inom tryckskadeforskningen.

Passion
Vi erbjuder oöverträffad kundservice och produktgaranti för att vara säkra på 
att våra kunder får de bästa tänkbara produkterna och tjänsterna.


