
StimuLITE® Silver setepute er utviklet spesielt for 
å forbedre sittekomfort i rullestol og deres vanlige 
stoler for personer med økt smerte og trykkfølsomhet. 
StimuLITE® Silver setepute i bikubestruktur er veldig 
lett (veier ca 1 kg) og er lett å bære for dem som trenger 
optimal trykkavlastning og komfort “på farten”.

To ulike faste lag av bikakestruktur tillater sittben-
knölarna synke ned i puten. Resultatet er en tilpas-
ning av puten til kroppen, som fører til en jevn trykk-
fordeling og god stabilitet for brukeren og er spesielt 
bra for hemiplegiker og brukere som sparker seg fre-
mover i rullestolen.

Materialet er antibakterielle og hindrer utvikling av lukt under vanlig rengjøring. Puten 
og trekket kan vaskes i maskin og tørkes i tørketrommel. For inkontinente brukere 
medfølger et fuktoppsamlare som plasseres under puten inne i trekket. Både trekket 
og dynbasen tåle kontakt med urin.

Hovedårsaken til trykksår problemet oppstår er trykk, sjuvkraft og fuktighet som gjør 
huden skjør. StimuLITE® sølv seteputen reduserer trykkbelastning, reduserer skjærk-
refter og friksjon oppstår og leder bort fuktighet som hindrer mykning av huden. De 
perforerte bikakeformen fremmer luftsirkulasjon avleder fuktighet. En luft gjennom-
trengelig dekke med åpninger rundt sidene kompleterer putens effektive ventilasjons-
system.
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Trykkavlastning og sidestabilitet
StimuLITE® sitteputen Silver består av 
to lag med ulik hardhet, og redusere trykk 
gjennom å fordele trykket fra følsomme 
områder. Det gjør at utstående setebein får 
samme trykk som nærliggende kroppsdeler. 
StimuLITE® Silver sitteputen fordeler trykk 
fra sete- og lårknuter til mykdeler under 
lårene, og kan brukes kan anvendes som 
et forebyggende tiltak mot trykksår og 
fuktskader.. En mykere lag beskytter ischial 
og haleben og minimerer risikoen for å sitte 
gjennom. Putens cellstruktur former seg 
etter kroppen og med sidestabilisatorer sine 
gir brukeren en god sitte stillning samtidig 
som den omfordeler trykk. 
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Hindrer Hudskjørhet
Hudskjørhet er oppmyking av hud forår-
saket av kroppssvette eller utsondring av 
fuktighet fra kroppen. Økt hudmykhet eller 
hudskjørhet gir mindre motstandskraft mot 
trykk og kan forårsake sår. 
StimuLITE® puter består av 
sekskantede celler  i bikak-
estruktur (honeycomb) som er 
perforert og tillater luftsirkulasjon og avled-
er fuktighet. Brukeren sitter på 93 % luft og 
7 % materiale. StimuLITE® pustende trekk 
lufter ut fuktighet og holder huden tørr. Ven-
tilasjonssystemet gir særlig god beskyttelse 
for inkontinente brukere. Urinen renner gjen-
nom puten og samles i inkontinensinnlegget 
som følger med, som plasseres inni  trekket 
på undersiden av puten. På den måten ledes 
fuktighet og væske bort fra brukerens hud. 
Både puten og trekket tåler kontakt med urin 
og er enkel å rengjøre med vanlig såpe i en 
dusj, og skal klappes 
tørr. 
Puster og  
fordamper 
fuktighet

Reduserer shear
Den laterale stivheten til cellene i Stimu-
LITE® sitteputen avgjør sitteputens forsky-
vning (shear) og stabilitet. For mye stivhet 
øker skyvekraften mens for lite stivhet 
reduserer stabiliteten.  Det øverste laget 
har en mindre lateral stivhet for å redusere 
skyvekraften mot huden. De to nederste la-
gene har større horisontal stivhet for å sikre 
optimal stabilitet. Putens stretchtrekk kom-
binert med det øverste laget gir en skånsom 
skyvekraft mot huden. Cellene i Stimu-
LITE®s bikubestruktur er anisotrop, dvs 
at den har full bevegelighet i alle retninger 
og gir aldri absolutt ”stopp”. Når brukeren 
synker ned i puten, omsluttes seteknuten av 
cellene som gjør at man ”sitter stille”, men 
likevel kan bevege seg uten å få ”shear” i 
vevet. Shear oppstår når  trykkavlastnin-
gen ikke er tilstrekkelig og friksjonen er 
for høy. Cellenes konstruksjon gjør at disse 
faktorene reduseres.

minimal skjærkraft mot vevene
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StimuLITE® Silver Sittepute
Disse størrelse har vi på lager. Andre størrelse kan specialbestilles uten ekstra kostnad, men med leveringstid ca 4 uker.  

Maks størrelse som kan tillverkes er SI2020 (b51 d51 h5)

Størrelse
Pute med flat bunn Passer alla puter

Pute (*) Ekstra Cordura Trekk Tillbehør: Ull trekk Ekstra Inkoinlegg
Art. nr. HMS nr. Art. nr. HMS nr. Art. nr. HMS nr. Art. nr. HMS.nr

b36 d36 h2,5 SI1414 Må efterspørres ved hjelpem
iddelsentralen, artikeln er ikke prisforhandled m

ed NAV

COVSI1414 Må efterspørres ved hjelpem
iddelsentralen, artikeln er ikke prisforhandled m

ed NAV

WCOVSI1414 Må efterspørres ved hjelpem
iddelsentralen, artikeln er ikke prisforhandled m

ed NAV
IN1414 207498

b36 d41 h2,5 SI1416 COVSI1416 WCOVSI1416 IN1414 207498
b36 d46 h2,5 SI1418 COVSI1418 WCOVSI1418 IN1414 207498
b36 d51 h2,5 SI1420 COVSI1420 WCOVSI1420 IN1414 207498
b38 d41 h2,5 SI1516 COVSI1516 WCOVSI1516 IN1616 207499
b38 d43 h2,5 SI1517 COVSI1517 WCOVSI1517 IN1616 207499
b38 d46 h2,5 SI1518 COVSI1518 WCOVSI1518 IN1618 207500
b38 d51 h2,5 SI1520 COVSI1520 WCOVSI1520 IN1618 207500
b41 d41 h2,5 SI1616 COVSI1616 WCOVSI1616 IN1616 207499
b41 d43 h2,5 SI1617 COVSI1617 WCOVSI1617 IN1616 207499
b41 d46 h2,5 SI1618 COVSI1618 WCOVSI1618 IN1618 207500
b41 d51 h2,5 SI1620 COVSI1620 WCOVSI1620 IN1618 207500
b43 d41 h2,5 SI1716 COVSI1716 WCOVSI1716 IN1616 207499
b43 d43 h2,5 SI1717 COVSI1717 WCOVSI1717 IN1616 207499
b43 d46 h2,5 SI1718 COVSI1718 WCOVSI1718 IN1618 207500
b43 d51 h2,5 SI1720 COVSI1720 WCOVSI1720 IN1618 207500
b46 d41 h2,5 SI1816 COVSI1816 WCOVSI1816 IN1816 207501
b46 d43 h2,5 SI1817 COVSI1817 WCOVSI1817 IN1816 207501
b46 d46 h2,5 SI1818 COVSI1818 WCOVSI1818 IN1818 207502
b46 d51 h2,5 SI1820 COVSI1820 WCOVSI1820 IN1818 207502
b51 d41 h2,5 SI2016 COVSI2016 WCOVSI2016 IN1816 207501
b51 d46 h2,5 SI2018 COVSI2018 WCOVSI2018 IN1818 207502
b51 d51 h2,5 SI2020 COVSI2020 WCOVSI2020 IN2020 207503
(*) Hver pute leveres med to Cordura trekk, en inkontinensinlegg og en vaskepåse
Tilbehør: Korsrygg støtte LSUPP (HMS nr. 207 513),  
                Kilstøtte KIL3S (HMS nr: 207507, 36x27x3 cm) KIL3L (HMS nr: 207506, 41x27x3 cm), KIL5S (HMS nr: 
                207509, 36x27x5 cm), KIL5L (HMS nr: 207508, 41x27x5 cm)  
                Vanntett trekk (WPC1414 b36 d36 - WPC2020 b51 d51 HMS nr: 207506 - 207541)

Først velg størrelse, siden flat / rund bunn, slik at du kan finne din pute eller passende tilbehør i samme rad. StimuLITE® Silver sitteputen tilverkes ikke med 
rund bunn men er fleksibel nok til å bli brukt sammen med lettere hengekøye sete

Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. 
Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents 

pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark 
and Stimulite and Supracor are registered trademarks of 

Supracor Systems, Inc.
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branntestet og godkjent i henhold til  
ISO 7176-16, NS-EN 1021: 2006,  
NS-EN 597:2015 og CE-merket.
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