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kroppen genom en anatomisk utformning. 
Dynan har  goda trycksårsförebyggande egen-
skaper. Dynan ger en bra tryckfördelning och 
ett bra mikroklimat.

Den levereras med ett 3D överdrag som ger 
ökad ventilation och mikroklimat. 

Netti|Uno Seat är en enkel trycksårsförebyg-
gande dyna som är tillverkad av olika skikt av 
polyuretanskum. Sittdynan har ett integrerat 
stödområde vid sittbensknölarna. Dynan är väl 
lämpad för trycksårsprevention vid långvarigt 
sittande
Den levereras med ett 3D överdrag som ger 
ökad ventilation och mikroklimat. Netti|Uno 
Seat är en enkel trycksårsförebyggande dyna 
som är tillverkad av olika skikt av polyuretan-
skum. Sittdynan har ett integrerat stödområde 
vid sittbensknölarna. Dynan är väl lämpad för 
trycksårsprevention vid långvarigt sittande

Den levereras med ett 3D överdrag som ger 
ökad ventilation och mikroklimat.

Netti|Sit är en trycksårsförebyggande sitt-
dyna. Dynan är tillverkad av olika skikt av 
polyuretanskum. Sittdynan har sidostöd för 
ökad stabilitet och kontaktyta. 

En integrerad abduktionskil hjälper brukaren 
att hålla balansen i överkroppen. En snittyta 
i det översta skumskiktet reducerar ytspän-
ningen och möjliggör för brukaren att snabbt 
sjunka ner i dynan. Dynan har ett integrerat 
stödområde vid sittbensknölarna.

Sittdynan är väl lämpad för trycksårspreven-
tion vid långvarigt sittande, och där det finns 
behov av stabilitet i sittandet.
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1. Syfte med produkten
Netti|Contour, Netti|Uno Seat och Netti|Sit är 
sittdynor utvecklade för att passa alla varian-
ter av rullstolar. Dynorna är enkla att använda 
och har samtidigt mycket goda trycksårsfö-
rebyggande egenskaper. De trycksårförebyg-
gande funktionerna omfattar både tryckför-
delning och mikroklimat.

En kombination av ett friktionsmaterial och 
kardborreband under sittdynan, gör den 
kompatibel med alla befintliga rullstolar på 
marknaden

2. Användningsområde
Netti|Contour är en enkel trycksårsförebyg-
gande dyna som är tillverkad av støpt PU-
skum. Dynan är designad så att den följer 
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Netti|Stabil är en ryggdyna utvecklad för bru-
kare som sitter i längre perioder i rullstol. Den 
ger mycket god bålstabilitet genom 17 cm 
förstärkta sidostöd. Den er vidare konstruerat 
med flera skumskikt för snabbare insjunkning 
och tryckfördelning. Individuell höjd kan stäl-
las in steglöst. I kombination med et gott 
ländstöd ger detta mycket goda förutsätt-
ningar för en god sittställning. Rundade hörn 
för mer rörelsefrihet i arm- och axelområdet.

Den levereras med ett 3D överdrag som ger 
ökad ventilation och mikroklimat.

3. Tekniska specifikationer

Netti|Contour

kärnan
En stöpt PU-skum bas. Skumegenskaperna är 
anpassade till dynstorleken – och därmed till 
brukarens vikt. Integrerad abduktionsfunktion 
och nedsänkning i bakkant.

överdrag
100% stickad polyester med 3D-struktur. 
Överdraget är mycket slitstarkt och elastiskt 
med en hög grad av ventilerande egenska-
per. En kombination av ett friktionsmaterial 
och kardborreband under sittdynan, gör den 
kompatibel med alla befintliga rullstolar på 
marknaden

Vikt: 0,5 - 1 kg 
Maks brukarvikt: 160 kg

Netti|Uno Seat

kärnan
4 lager polyuretanskum. Dynan är tillverkad 
av polyuretan med olika viktbärande egenska-
per. Två av lagren ligger vid sidan av varandra 
horisontellt i mittsskiktet. Baktill används ett 
mjukare polyuretanskum än i fronten. Detta 
för att försäkra stabilisering framför sittbens-
knölarna.

överdrag
100% stickad polyester med 3D-struktur. 
Överdraget är mycket slitstarkt och elastiskt 
med en hög grad av ventilerande egenska-
per. En kombination av ett friktionsmaterial 
och kardborreband under sittdynan, gör den 
kompatibel med alla befintliga rullstolar på 
marknaden.

Vikt: 0,5 - 1,4 kg 
Maks brukarvikt: 160 kg

Netti|Sit

kärnan
4 lager polyuretanskum. Dynan är tillverkad 
av polyuretan med olika viktbärande egenska-
per. Två av lagren ligger vid sidan av varandra 
horisontellt i mittsskiktet. Baktill används ett 
mjukare polyuretanskum än i fronten. Detta 
för att försäkra stabilisering framför sittbens-
knölarna.

På toppen av det nedre skumskiktet ligger 
en textilbindande yta. Det innebär att den 
totala vikten minskas, och ger samtidigt en 
viktökande bärkraft.
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Sittdynan har sidostöd för ökad stabilitet och 
kontaktyta.

skyddsöverdrag
Kärnan omges av ett vitt skyddöverdrag, 
Protex som skyddar själva kärnan. Protex är 
ett semipermeabelt polyuretanmaterial som 
“andas”. Det låter vattenånga tränga igenom, 
medan vatten och andra vätskor i droppen 
form förhindras att tränga igenom till kärnan.

överdrag
Modell 1: 3D
100% stickad polyester med 3D-struktur. 
Överdraget är mycket slitstarkt och elastiskt 
med en hög grad av ventilerande egenska-
per. En kombination av ett friktionsmaterial 
och kardborreband under sittdynan, gör den 
kompatibel med alla befintliga rullstolar på 
marknaden

Modell 2: 3D + °C
100% stickad polyester med 3D-struktur + 
°C – PCM (Phace Change Material). Detta 
material temperaturstabiliseras vid 32 °C, vil-
ket betyder att det isolerar och avger värme, 
när temperaturen går över och under denna 
nivå. Syftet med °C-cover, är att reducera 
uppvärmningen av vävnader och hud.

En kombination av ett friktionsmaterial och 
kardborreband under sittdynan, gör den 
kompatibel med alla befintliga rullstolar på 
marknaden.

Vikt: 0,8 - 2 
Maks brukarvikt: 160 kg

Netti|Stabil

kärnan
4 lager polyuretanskum + ländstöd. Dynan är 
tillverkad av polyuretan med olika viktbärande 
egenskaper, vilket ger en god insjunkning. 
Kärnan har 17 cm förstärkta sidostöd som är 
överlappade med mjukare polyuretanskum.

överdrag
100% stickad polyester med 3D-struktur. 
Överdraget är mycket slitstarkt och elastiskt 
med en hög grad av ventilerande egenskaper.

Höjd: 50 & 60 cm

4. Potentiell risk
Dynorna är “förhandsprogrammerade” och 
behöver ingen speciell anpassning om mon-
terings anvisningarna och tvättråden följs. 
Om brukaren har öppna sår, rekommenderas 
att inte sitta på dynan.
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5. Monterings beskrivning 
Dynan plockas ur förpackningen och placeras i sitsen på rullstolen. Placera dynan enligt anvis-
ningarna på etiketten, som sitter på undersidan av dynans överdrag. 
Sittdyna: Kontrollera att etiketten och friktions materialet m kardborrbanden är vänt nedåt 
mot rullstolens sits. Dynans framkant skall ligga i linje med framkanten på sitsplattan. 
Ryggdyna: På baksidan finns två flikar med kardborrestänging dessa håller fast dynan så att 
den inte ändrar läge. Den undre fliken kan evt. fällas ner för att täcka glipan mellan rygg- och 
sittdyna. På baksidan av ryggstödet finns ett mätsystem med sex halvmånar. Detta gör att 
dynan kan placeras korrekt och enkelt av en medhjälpare när dynan t.ex. tagits bort för tvätt.

6. Underhåll
Det enda behov av underhåll som finns är rengöring:
1. Öppna blixtlåset på baksidan och ta bort överdraget.
2. Öppna blixtlåset på undersidan av det vita skyddsöverdraget. Gäller endast (Netti|Sit).
3. Ta ut kärnan och placera den på högkant för vädring medan överdragen tvättas.
4. Följ tvättråden som beskrivs på etiketten på undersidan av det vita skyddsöverdraget (Netti 

Sit) samt det yttre överdraget.
5. Kärnan placeras i överdraget med etiketten vänd nedåt. För korrekt position av fram och 

bak, se etikett.
6. Sätt på det vita skyddsöverdraget (Netti|Sit). Se till att dragkedjan placeras bakåt med 

etiketten vänd nedåt.
7. Sätt på det yttre överdraget. Se till att blixtlåset placeras bakåt med etiketten vänd nedåt.
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7. Rutiner för inspektion
Innan användaren placeras i rullstolen, kontrollera att dynorna är korrekt placerade enligt instruktion 
på etiketten under/bak dynan. Kontrollera regelbundet, att kärnan och överdraget har rätt placering. 
(följ beskrivningen under punkt 5).

Behovet av att tvätta kärnan och överdraget varierar från användare till användare, beroende på 
inkontinensgraden etc. En tumregel kan vara att ta kärnan ur överdraget en gång i veckan. Låt det 
stå på högkant för att luftas och tvätta samtidigt överdragen.

Vi rekommenderar ett extra överdrag för dynan. Då behöver inte användaren vänta på att överdraget 
skall torka.

Kärnan och överdraget tvättas separat. Använd milt tvättmedel. ANVÄND INTE blekningsmedel. 
Skaka om kärnan efter rengöringen för att avlägsna eventuellt överflödigt vatten. Låt dynan torka 
stående tills vattnet har runnit ur. Använd inte starka rengöringsmedel som exempelvis skurpulver, 
fläckborttagningsmedel eller lösningsmedel, t.ex. aceton. För att ta bort fläckar använd normalt 
hushållstvättmedel och en mjuk trasa. För att få bort större fläckar, blöta området kring fläcken på 
förhand.

8. Tvätt / Återanvändning
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8. Tvätt / Återanvändning

Netti|Contour Netti|Uno Seat Netti|Sit Netti|Stabil

KÄRNAN

Tvätt Handtvättning 40 °C Handtvättning 40 °C Handtvättning40 °C Handtvättning 40 °C

Desinfek-
tionsmedel

Virkon S* Virkon S* Virkon S* Virkon S*

Autoklavering 105 °C
Autoklavering 

105 °C
Autoklavering 

105 °C
Autoklavering 

105 °C

Torkning Vrid ur vattnet Vrid ur vattnet Vrid ur vattnet Vrid ur vattnet

Lufttorka stående Lufttorka stående Lufttorka stående Lufttorka stående

Evt. låg temperatur i 
torkskåp

Evt. låg temperatur i 
torkskåp

Evt. låg temperatur i 
torkskåp

Evt. låg temperatur i 
torkskåp

SKYDDSÖVER-
DRAG

Ej standard Ej standard Ej standard

Tvätt Maskintvätt 95 °C

Torkning
Torktumla max 

85 °C

YTTRE ÖVER-
DRAG

Tvätt Maskintvätt 60 °C Maskintvätt 60 °C Maskintvätt 60 °C Maskintvätt 60 °C

Torkning Torktumla max 85 °C
Torktumla max 

85 °C
Torktuml max 85 °C

Torktumla max 
85 °C

* Läs instruktionerna på förpackningen

Alu Rehab anser att sittdynor är ett intimt och mycket personligt hjälpmedel. Vid återanvändning 
rekommenderar vi byte av det yttre överdraget, och eventuellt även kärnans skyddsöverdrag (gäller 
Netti sit).
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