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DRY FLOATATION®, AGILITY®, ROHO®, AIR FLOTATION™ och AGILITY CARBON™. Zytel® är ett registrerat varumärke som tillhör DuPont™

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

ROHO, Inc. has a policy of continual product improvement and reserves the right to amend in this document.

OMFATTAR 
AirLITE sittdyna, överdrag, användarhandbok

UPPBYGGNAD: Dyna: Formad polyuretanskum; polyetenbas. 
Luftinsats: Ej justerbar, segmenterad, ROHO AIR FLOATATION 
insats gjord av polyuretan. 

ÖVERDRAG: Vätskeavvisande, två-vägs stretch polyesteröverdrag med 
polyuretanyta halkfri yta på överdragets sidor och underdel.

STORLEKAR: Passar stolsbredder 33-51 cm

HÖJD: ca 5-9.5 cm (utan person som sitter i dynan)

VIKT: 1.0 kg – baserat på AL1816HD (Vikt är beroende av storlek dyna)

VIKTGRÄNS: Max brukarvikt 136 kg.

AIRL ITE® SITTDYNA

OM AIRLITE

AirLITE® sittdyna är en formad skumdyna med mycket god komfort och tryckfördelande 
egenskaper. Dynan är lätt att använda och finns i många storlekar.

ROHO® AirLITE® väger lite, är enkel att använda då den inte behöver justeras och ger 
samtidigt stabilitet. Dynan har ROHO AIR FLOATATION™ (8 luftfyllda kuddar) inbyggda 
i skummet för att skydda det ömtåliga området runt sittbensknölarna. 

Ska dynan användas i rullstol med hängmattesits finns även AirLITE med tillhörande kupad 
bottendel. Den formade bottendelen är fäst inne i överdraget, ska dynan även användas  
i plansits kan den kupade delen enkelt tas bort ur överdraget. 

Baserat på kliniska, vetenskapliga och tekniska studier 
kan den här produkten vara lämplig för personer som: 
• är i riskzonen för hud/mjukdelsnedbrytning
• har normal känsel
• är i behov av extra stabilitet
• är i behov av justering av nedre extremiteterna
• är i behov av en dyna som är lätt och inte

behöver justeras
• kräver extra stabilitet vid överflyttning
• känner att de behöver extra komfort

EGENSKAPER
• Fördelar belastning jämnare
• Lägre höjd fram för enklare överflyttning
• Formas efter sittställning för att ge stabilitet
• Behöver inte justeras, ROHO AIR FLOATATION™

inbyggd vid de känsliga sittknölarna


