ROHO®

Hybrid Select
dyna
Exceptionell positionering
med beprövat hudskydd.

Avancerad hybrid-dyna med
optimerade positioneringsegenskaper
Hybrid Selects yta för bäckenet anpassar sig efter användarens
unika form, vikt och positionsändringar. ROHO®-luftinlägget i
3 zoner med IT-luftinlägg är utrustat med ISOFLO® Memory Control
som gör det möjligt att hitta och ställa in rätt position varje gång.

Tre zoner med ISOFLO Memory Control®
för justerbar positionering

Kännetecken optimerat sittande
Hudskydd

Mekaniska tester
Nedsänkningstest (ISO 16840-2) visar hur djupt kroppen sjunker in i dynan.
Test av omslutande stöd (ISO 16840-12) visar hur kroppsvikten bärs upp
av dynan genom omslutning eller avlastning.
Skjuvtest (skjuvkraftssensor) visar i vilken utsträckning dynan interagerar
med kroppen och deformerar vävnad.
Tryckmätning visar hur trycket fördelas mellan sittstödet och användaren.

Positionering

Test av glidmotstånd (ISO 16840-2) visar hur mycket kraft som krävs
för att användaren ska glida framåt på dynan.

Stabilitet

Lateralt lutningstest (ISO 16840-13) visar dynans stabilitet vid lutning i sidled.

Unik ROHO-cellkonstruktion
som skyddar huden och ger
ett omslutande stöd

Bäckenstöd med patenterad ROHO® DRY FLOATATION®teknik för viktfördelning och 3,2 cm nedsänkning.

Skålade och
konturerade benstöd

Unik sidostabilitet
Hybrid Selects innovativa design är utformad med god positioneringsförmåga
genom en konturerad dyna i tåligt skum och skålade benstöd som stöttar,
ger stabilitet i sidled och avlastar svanskotan/svansbenet.

Urtag för svanskota
Lindring för
svanskotan/svansbenet

Bevisat skonsam och
skyddande för huden
Med Hybrid Select får du en verkligt funktionell stabilitet kombinerat
med en konstruktion och material som ger ett mycket bra skydd för
hud och mjukvävnad. Hybrid Select-dynans konturerade design gör
att bäckenet omsluts av luftfyllda celler som formas och anpassas
efter kroppens rörelser och skyddar hud och mjukvävnad.

Nedsänkning

Hudskydd

Omslutning

Avlastning

Positionering

Stabilitet

Extra avlastningsalternativ
i standardutförandet
Hybrid Select är mer flexibel och anpassningsbar än många andra
tryckavlastande dynor och underlättar positioneringen till rätt läge
– varje gång. Hybrid Select är även konstruerad med ett borttagbart
IT-luftinlägg för extra avlastning under sittknölarna.

Avlastning
Borttagbart luftfyllt inlägg
för extra avlastning
under sittknölarna

Hybrid Select
ger mig det positionerings
stöd jag behöver och gör
det enklare för mig att
förflytta mig.
— Eric
Permobil-användare

Specifikationer
Överdrag

Stretch-Air®

Produktvikt

1,45 kg*

Viktgräns:

227 kg

Garantivillkor för dyna

36 månaders begränsad garanti

Garantivillkor för överdrag

6 månaders begränsad garanti

*Produktvikten baseras på en dyna i storlek 40,5 x 40,5. Produktens vikt varierar beroende på dynans storlek.

Storlekar
35,5 cm x 37,5 cm

40,5 cm x 42,5 cm

43,0 cm x 47,5 cm

51,0 cm x 42,5 cm

35,5 cm x 42,5 cm

40,5 cm x 45,0 cm

43,0 cm x 52,5 cm

51,0 cm x 45,0 cm

38,0 cm x 40,0 cm

40,5 cm x 47,5 cm

45,5 cm x 42,5 cm

51,0 cm x 47,5 cm

38,0 cm x 42,5 cm

40,5 cm x 52,5 cm

45,5 cm x 45,0 cm

51,0 cm x 52,5 cm

38,0 cm x 45,0 cm

43,0 cm x 42,5 cm

45,5 cm x 47,5 cm

40,5 cm x 40,0 cm

43,0 cm x 45,0 cm

45,5 cm x 52,5 cm

Följande är varumärken och registrerade varumärken som tillhör Permobil: ROHO®, ISOFLO®, Stretch-Air® och DRY FLOATATION®.
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