
Vask puten og trekket separat i den medføl-
gende vaskeposen. Jo oftere du vasker puten, 
jo bedre er formen og egenskapene til puten. 
Etter vask, dra på trekket med glidelåsen 
bakover mot rundrekken og de åpne cellene 
oppover.

Rekondisjonering
Virkon-løsning kan brukes til å rense Stimu-
LITE®-produkter fra MRSA-bakterien.

Kontroll av puten
Det anbefales at regelmessig sjekker sitte-
puten. Fjern deretter trekket og trykk på cel-
lene med fingrene. Cellene skal være elastisk 
og smidige. Hvis de ikke er, er puten brukt opp.

Brannsikkerhet
Alle StimuLITE sitteputer er branntestet enligt 
ISO 7176-16 och SS-EN 1021 og CE-merket. 
Trekkets flammehemmende beskyttelse er et 
tynt strekk stoff i Kevlar, som er festet under 
toppen av trekket.

Garanti 
2 års garanti gjelder StimuLITE sitteputer. 
Garantien inkluderer skader på grunn av pro-
duksjons- eller materialfeil. Garantien dekker 
ikke unormal håndtering eller slitasje.

Når produktet er oppbrukt
Når puten er forbrukt, sett den inn i plastgjen-
vinning.

Lykke til med din StimuLITE sittepute!

GÖRAN SJÖDEN’S REHABSHOP NORGE A/S
Postboks 157 1378 Nesbru
Tel: +47 48 50 32 97
e-post: ordre@rehabshop.com
www.rehabshop.as

FORSKRIVERINFORMASJON STIMULITE® SITTEPUTER
Innledning 
StimuLITE® sitteputer er beregnet for bruk i 
rullestoler og produsert for å forhindre trykksår. 
Modeller med 2 lag StimuLITE-materiale, 
Slimline™, Sport, Smart og Silver, er primært 
beregnet for å forebygge trykksår. Modeller 
med 3 lag StimuLITE-materiale, Contoured, 
Classic og Classic Barriatric er beregnet for 
høyrisikobrukere. Alle StimuLITE-produkter er 
ventilerende og fuktavledende for å holde deg 
tørre og kjølig.

Utprøvingsanvisning
Legg puten i rullestolen med glatt side opp og 
den avrundede siden med den hvite etiketten 
tilbake med ryggstøtten. Borrelåsen på trekket 
skal være på undersiden og glidelåsen skal 
være lukket og på baksiden. Tillat personen å 
sitte på puten i minst 30 minutter da den just-
erer seg under en første test. Hvis du vil endre 
en eksponeringsvinkel, bruker du kilstøtten 
våre (KIL3 og KIL5) for eksempel. Puten krev-
er ingen annen innstilling. Du kan kutte pute 
slik at den passer i stolen som beskrevet ned-
enfor.

Standard størrelser
36x36 cm 41x41 cm 46x41 cm
36x41 cm 41x43 cm 46x43 cm
36x46 cm 41x46 cm 46x46 cm
36x51 cm 41x51 cm 46x51 cm
38x41 cm 43x41 cm 51x41 cm
38x43 cm 43x43 cm 51x46 cm
38x46 cm 43x46 cm 51x51 cm
38x51 cm 43x51 cm

Runde bunn for hengekøye sete (S)
- Standard bunn for flatt sete

Inkontinensbeskyttelsen som følger med, er 
plassert under puten inne i dekselet med den 
hvite siden opp.

Putens vekt
Vekt 41x41 cm, Slimline™ ,Sport ca 1 kg, 
Classic og Contoured 1,5 kg. Bariatric 3 kg.

Høyde:
SlimlineTM (SM og SMXS) 6 cm
Sport (SP) 5 cm
Contoured (CD, CDBB, CDXS, CDBBXS) 8 cm
Classic (CL og CLXS) 6 cm
Silver (SI) 3 cm
SMART (SMRT) 5 cm
Pediatric Contoured (PDCD) 7 cm
Pediatric Corbee® (PD) 5 cm
Classic Bariatric (CLBA) 7 cm

Maks Brukervekt
Barnputer (PD, PDCD) 50 kg
Voksenputer 130 kg
Classic Bariatric 360 kg

Produktinnhold  
StimuLITE er laget av 100% TPU. Trekket 
består av Cordura® Kevlar (brannteppe) og 
polyester.

Vasking / rengjøring
StimuLITE sitteputer kan vask-
es enten for hånd eller i maskin. 
Bruk små mengder vaskemidler 
uten blekemiddel.

Gøran Sjødén’s
                           Norge AS
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Maks 2,5 cm
per side

Maks 5 cm
total

Sittbredde

KUT IKKE HER

FRAMSIDE

Du kan endre Stimulite sitteputer som følger, og fortsatt beholde CE-merking:
Puten er laget av 100% termoplastisk polyuretan. Det er kuttet med en skarp kniv eller båndsag. Men 
kan også med fordel bli kuttet med en kniv, hvor den varmer bladet. Puten er “reparert” ikke opp, men 
beholder sin form etter at den er kuttet
SETEBREDDE: Man må beskjære puten lengderetningen opp til 2,5 cm på hver side. Dermed maks 
5 cm totalt.
BAKKANTEN: Vi må kutte ut for rullstolsrör. Kut hjørnet av puten så stort som røret har en diameter 
Du må ikke kutte hele bakkanten på sitteputen!
FORKANTEN:Vi må kutte puten i dybden, og vi må kutte forskjellig måte for hver bein. Gjør det 
gjennom en vertikal 90° kuttet til snittflaten. Maks 5 cm total dybde.
PUTE HØYDE: Det er ikke lov til å endre eller kutte opp på overflaten eller på under- siden av puten. 
Det er kun lov til å kutte kantene, se ovenfor.


