
ROHO® HYBRID ELITE DYNOR

STABILITET. 
TRYCKAVLASTNING.



Säkerhet & självständighet 
med Smart Check
Smart check hjälper dig hålla koll 
på luftmängden i din dyna. Om 
din kropp förändras kan du med 
hjälp av Smart check enkelt checka 
av och återställa din optimala 
luftmängd. 

Smart check finns endast tillgängligt 
för Single Valve. 

Positionering
Den formade skumbasen ger 
möjlighet till bra placering och 
kontroll över nedre extremiteter 
och bäcken.

Hud/Vävnadsskydd
Hybrid Elite dynan har en luftfylld 
del som justeras för att fördela och 
minska tryck på yta runt de känsliga 
sittknölarna och bakre delen av
trokanter. Den justerbara dynan 
minskar friktion och skjuvning, 
hjälper till att förhindra hud och 
vävnadsskador. Upp till (7 cm) 
nedsjunkning i dynan.

Stabilitet
Den formade basen ger en stabilitet 
under bäcken och nedre extremiteter 
som skapar balans och korrekt 
sittställning. Skapar fördel även  
vid överflyttning.
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ROHO HYBRID ELITE SR DYNAN ÄR DESIGNAD FÖR MÄNNISKOR SOM:

EGENSKAPER

SPECIFIKATIONER

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

ROHO, Inc.: DRY FLOATATION®, Hybrid Elite SR™, Sensor Ready®, Shape Fitting Technology®, and Smart Check®, and ROHO®.

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

Dynan levereras med - tillval tillbehör
Hybrid Elite dyna, tvåvägs stretchöverdrag, skuminsats, luftpump, reparationskit 
och bruksanvisning. Som tillval finns HD överdrag med vätskeavvisande yta. 
Smart Check finns endast för Single Valve, säljs separat. 

Egenskaper
ROHO DRY FLOATATION® är en luftfylld, justerbar, insats i neopren (inte latex). 
Formad skumbas tillverkad av vätsketålig polyetencellplast med slutna celler. 
Skuminsats i HR-polyuretanskum med ett vattenavvisande överdrag. 

Storlek, vikt, garanti
Stort utbud av dynor som passar till sitsbredder 36-61 cm
Varierar med storlek på dyna, ca 1.4 kg (baserat på stl dyna 43 cm X 45.5 cm) 
Dyna: 24 månader begränsad garanti | Smart Check: 24 månader begränsad 
garanti | Max användarvikt: 225 kg 

HYBRID EL ITE™ DYNOR

Hybrid Elite 1 kammare Sensor Ready
• har haft, riskerar att få eller har idag något stadie av tryckskada
• har normal eller nedsatt känsel
• behöver extra stabilitet
• behöver extra stabilitet vid överflyttning
• behöver justering av nedre extremiteter

Hybrid Elite 2 kamrar 
2 kamrar för att motverka bäckenasymmetri (medialt/lateralt), 
justering upp till 5 cm.


