Curera® Plantur Sittdyna
Sittdyna med plan ovansida

Curera® Plantur med överdrag standard

Curera® Plantur Sittdyna
Curera® Plantur är en tryckfördelande sittdyna, uppbyggd

TILLGÄNGLIGA ÖVERDR AG

av formgjuten polyuretanskum med plan ovansida och

Överdrag Standard

med inlägg av viskoelastiskt skum i undersidan.

Följsamt material på ovansidan som motverkar
glid. Undersida i antiglid.

Sittgrop och urtag för benen fördelar trycket mot

Hygienöverdrag

lårens undersida, ger en bra sittposition, god

Vätsketätt, ångpermebelt överdrag som är elastiskt och

avlastning för sittbensknölarna samt minskad risk

följsamt. Undersidan i antiglid.

för skjuvkrafter. Med urtag för ryggrör och rundad

Överdrag Onyx

bakkant ger den även en bra passform i rullstolen.

Följsamt, elastiskt, samt avtagbart överdrag tillverkat i

Komforten hos Curera® Plantur passar personer som

4-vägsstrech på ovansidan som motverkar framåtglidning,

sitter både längre och kortare tid.

samt antiglid undertill. Handtag på undersidan.

Curera Plantur har ett vätsketätt ytskikt som inte

Överdrag Onyx+

Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå

strech på ovansidan och antiglid undertill som motverkar

och överdrag innehåller inte några bromerade

och en generellt högre komfort. Handtag på undersidan.

®

släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra.

Följsamt, elastiskt samt avtagbart överdrag tillverkat i 4-vägs-

polyesterplysch med god friktion. Samtliga sittdynor

framåtglidning. Mellanlager av mesh för ett bättre mikroklimat

flamskyddsmedel eller latex.
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Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

1. SITTGROP
2. URTAG FÖR BEN
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3. VÄTSKETÄTT YTSKIKT

EGENSK APER

FAK TA

• Enkel att rengöra

• Höjd: 5 cm
• Garanti: 2 år
• Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt
skum, vulkaniserat gummi
• Material i överdrag: Polyester och Polyuretan
• Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande
• Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16

• Plan yta

PASSFORMSGUIDE:
(Rekomenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)
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