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Dynor, lämpliga i komfort- och elrullstol - sortimentsöversikt 
 
 

 
 

Indelningslista 
Dynorna presenteras inom produktområdena efter material/utförande och efter det i bokstavsordning på leverantör och produktnamn. Priserna är cirkapriser. 
Klicka på en rubrik i listan så kommer du direkt till det avsnittet. 

Tryckfördelande dyna 
Till patient som använder rullstol längre eller kortare stunder. Patienten har förmåga att till viss del variera sin sittställning. 

Tryckavlastande dyna – skum/polyuretan 
Till patient som använder rullstol dagligen. Patienten kan med svårighet variera sin sittställning, har risk att utveckla sår och/eller har behov av viss positionering och avlastning. 

Tryckavlastande dyna – fluid/gel 
Till patient som använder rullstol dagligen. Patienten kan med svårighet variera sin sittställning, har risk att utveckla sår och/eller har behov av viss positionering och avlastning. 

Tryckavlastande dyna – luft 
Till patient som använder rullstol dagligen. Patienten kan med svårighet variera sin sittställning, har risk att utveckla sår och/eller har behov av viss positionering och avlastning. 

Tryckavlastande och positionerande dyna – hel skum- /polyuretandyna 
Till patient som använder rullstol dagligen. Patienten har svårt att variera sin sittställning, har sår/har risk att utveckla sår och har behov av positionering och avlastning. 

Tryckavlastande och positionerande dyna – hel luftdyna 
Till patient som använder rullstol dagligen. Patienten har svårt att variera sin sittställning, har sår/har risk att utveckla sår och har behov av positionering och avlastning. 

Tryckavlastande och positionerande dyna – med luft eller fluid/gelé i sittgropen 
Till patient som använder rullstol dagligen. Patienten har svårt att variera sin sittställning, har sår/har risk att utveckla sår och har behov av positionering och avlastning. 

Illustration: Majsan Sundell 
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Tryckfördelande dyna 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Bima Plastteknik AB 
Bima Combi 

Förskrivning 
Förskrivningsbar 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
500 kr 
 

Storlekar 
40,6 x 39,7 cm – 55,9 x 52,1 cm 
 
Höjd 
7,6 cm 

Breddintervall 
2,5 cm 
 
Max brukarvikt 
181 kg 

Utformning 
• Polyuretanskum  
• Formad med bendelare, höga sido- och bäckenstöd 
• Finns med plan eller kupad botten 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

Permobil AB 
Comfort Curve 
 

 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
500 kr 
 

Storlekar 
40,6 x 39,7 cm – 55,9 x 52,1 cm 
 
Höjd 
7,6 cm 

Breddintervall 
2,5 cm 
 
Max brukarvikt 
181 kg 

Utformning 
• Gjuten skumdyna 
• Formad med bendelare 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckfordelning/bima-combi---orderguide.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckfordelning/comfort-curve---orderguide.pdf
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Tryckfördelande dyna 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Permobil AB 
Roho AirLite 

 
 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
800 kr 
 

Storlekar 
33 x 33 cm – 51 x 45,5 cm 
 
Höjd 
9,5 cm 
 

Breddintervall 
2,5 cm 
 
Max brukarvikt 
136 kg 
 

Utformning 
• Polyuretanskum med ingjutet viskoelastiskt skum i sittgropen 
• Svagt formad med bendelare med låga sidostöd 
• Urtag för svanskota  
• Förstärkt bottenplatta 

Sunrise Medical AB 
Jay Easy Visco 
 

 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
600 kr 
 

Storlekar 
25 x 25 cm – 60 x 60 cm 
 
Höjd 
6,5 cm 
 

Breddintervall 
2 cm 
 
Max brukarvikt 
150 kg 
 

Utformning 
• Formgjuten skumbas med ingjutet viskoelastiskt skum i sittgropen 
• Formad med bendelare och sidostöd 
• Urtag för svanskota 
• Finns med plan eller kupad botten 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

 
 
 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckfordelning/roho-airlite---orderguide.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckfordelning/jay-easy-visco---orderguide.pdf


      
                   2021-10-21 
       

           4/24 

 

Tryckfördelande dyna 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Care of Sweden AB 
Consept Latus 

 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
750 kr 
 

Storlekar 
50 x 45 cm – 65 x 55 cm 
 
Höjd 
7 cm 
 

Breddintervall 
2 – 3 cm 
 
Max brukarvikt 
250 kg, obs! används från 150 kg 
 

Utformning 
• Polyuretanskum med ingjutet viskoelastiskt skum i sittgropen 
• Svagt formad med bendelare  
• Låga sidostöd 
• Förstärkt bottenplatta 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckfordelning/consept--latus---orderguide.pdf
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Tryckavlastande dyna – skum/polyuretan 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Bima Plastteknik AB 
Bima Cubetech 

 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
700 kr 
 

Storlekar 
36 x 35/38 cm – 60 x 55/58 cm 
 
Höjd 
7 cm 
 

Breddintervall 
2 cm 
 
Max brukarvikt 
150 kg 
 

Utformning 
• Polyuretanskum  
• Formad sittgrop med urtag för sittbensknölar och svanskota 
• Bendelare och höga sidostöd 
• Finns med plan eller kupad botten 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

Bima Plastteknik AB 
Bima Fjäder 

 
 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
700 kr 
 

Storlekar 
36 x 35/38 cm – 60 x 55/58 cm 
 
Höjd 
7 cm 
 

Breddintervall 
2 cm 
 
Max brukarvikt 
150 kg 
 

Utformning 
• Polyuretanskum  
• DUX-fjäderkassett i sittgropen 
• Svagt formad med låg bendelare 
• Finns med plan eller kupad botten 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

 
 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/bima-cubetech---orderguide.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/bima-fjader---orderguide.pdf
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Tryckavlastande dyna – skum/polyuretan 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Care of Sweden AB 
Tremix 

 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
800 kr 
 
 

Storlekar 
35 x 35 cm – 55 x 50 cm 
 
Höjd 
7 cm 
 

Breddintervall 
2 – 3 cm 
 
Max brukarvikt 
150 kg 
 

Utformning 
• Polyuretanskum med ingjutet viskoelastiskt skum i sittgropen 
• Svagt formad med bendelare 
• Låga sidostöd 
• Förstärkt bottenplatta 

Göran Sjödén Rehabshop AB 
Stimulite Contoured XS 

 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
5500 kr 
 

Storlekar 
36 x 36 cm – 51 x 51 cm 
 
Höjd 
8 cm 
 

Breddintervall 
2 – 3 cm 
 
Max brukarvikt 
130 kg 
 

Utformning 
• Perforerad bikakestruktur, 6-kantsceller, i flera lager 
• Svagt formad med bendelare 
• Finns med plan eller kupad botten 

 
 
 
 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/tremix---orderguide.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/stimulite-contoured---orderguide.pdf
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Tryckavlastande dyna – skum/polyuretan 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

NimaCare AB 
Nima Kub Visco 
 

 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
780 kr 
 

Storlekar 
30 x 33 cm – 55 x 55 cm 
 
Höjd 
9 cm 
 

Breddintervall 
2 – 3 cm 
 
Max brukarvikt 
150 kg 
 

Utformning 
• Skumdyna 
• Formad sittgrop med avlastning för sittbensknölar och svanskota 
• Bendelare med höga sidostöd 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

NimaCare AB 
Nima Luft 

 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
960 kr 
 
 

Storlekar 
30 x 30 cm – 55 x 55 cm 
 
Höjd 
9 cm 
 

Breddintervall 
2 – 3 cm 
 
Max brukarvikt 
150 kg 
 

Utformning 
• Skumdyna 
• X-pocketfjäderkasett i sittgropen 
• Svagt formad med låga bendelare 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

 
 
 
 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/kub-visco---orderguide.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/luft---orderguide.pdf


      
                   2021-10-21 
       

           8/24 

 

Tryckavlastande dyna – skum/polyuretan 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

NimaCare AB 
Nima 600 Visco 

 
 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
700 kr 
 
 

Storlekar 
30 x 30 cm – 55 x 55 cm 
 
Höjd 
8,5 cm 
 

Breddintervall 
2 – 3 cm 
 
Max brukarvikt 
250 kg 
 

Utformning 
• Polyuretanskum med toppskikt av viskoelastiskt skum 
• Formad med bendelare 
• Lågt sidostöd 
• Kupad botten 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

Permobil AB 
Comfort Embrace 

 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
1700 kr 
 

Storlekar 
40,6 x 40 cm – 53 x 53 cm 
 
Höjd 
9,5 cm 
 

Breddintervall 
2 – 3 cm 
 
Max brukarvikt 
159 kg 
 

Utformning 
• Skumdyna med toppskikt av viskoelastiskt skum 
• Tydligt formad med bendelare 
• Höga, breda sidostöd 
• Urtag för svanskota 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

 
 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/600-visco---orderguide2.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/comfort-embrace---orderguide.pdf
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Tryckavlastande dyna – skum/polyuretan 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Permobil AB 
Comfort M2 

 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
1700 kr 
 

Storlekar 
40,6 x 40 cm – 53 x 53 cm 
 
Höjd 
9,5 cm 
 

Breddintervall 
2 – 3 cm 
 
Max brukarvikt 
159 kg 
 

Utformning 
• Skumdyna med toppskikt av viskoelastiskt skum 
• Formad med bendelare 
• Höga, breda sidostöd 
• Gel-ilägg i sittgropen och fram under låren 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

Salubrious AB 
Stealth Solution 

 
 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
1100 kr 
 

Storlekar 
30 x 30 cm – 60 x 60 cm 
 
Höjd 
7 cm 
 

Breddintervall 
2 – 5 cm 
 
Max brukarvikt 
160 kg 
 

Utformning 
• Skumdyna med toppskikt av viskoelastiskt skum 
• Svagt formad med bendelare 
• Tvådelat gel-ilägg i sittgropen 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

 
 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/comfort-m2---orderguide.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/stealth-solution---orderguide.pdf
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Tryckavlastande dyna – skum/polyuretan 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Salubrious AB 
Stealth Tru Comfort 2 
 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
1275 kr 

Storlekar 
35 x 35 cm – 60 x 60 cm 
 
Höjd 
9,5 cm 
 

Breddintervall 
5 cm 
 
Max brukarvikt 
200 kg 
 

Utformning 
• Skumdyna med toppskikt av viskoelastiskt skum 
• Bendelare och höga sidostöd 
• Urtag för svanskota  
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

Salubrious AB 
Spectrum Foam 
 

 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
2400 kr 

Storlekar 
50 x 50 cm – 75 x 70 cm 
 
Höjd 
7 cm 
 

Breddintervall 
5 cm 
 
Max brukarvikt 
295 kg 
 

Utformning 
• Skumdyna med toppskikt av viskoelastiskt skum 
• Viskoelastiskt skum i sittgropen 
• Svagt formad med bendelare 
• Urtag för svanskota  
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

 
 
 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/stealth-tru-comfort-2---orderguide.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/stealth-spectrum-foam---orderguide.pdf
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Tryckavlastande dyna – skum/polyuretan, med fläkt 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Salubrious AB 
AirRX Cool-Comfort 
 

Förskrivning 
Kontakta konsulent för 
förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
2400 kr 

Storlekar 
36 x 31 cm – 56 x 51 cm 
 
Höjd 
7 cm 
 

Breddintervall 
5 cm 
 
Max brukarvikt 
150 kg 
 

Utformning 
• Skumdyna med urtag för sittben och underliv 
• Bendelare och sidostöd 
• Dynan har fläkt, blåser 16-20 timmar/laddning 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

Salubrious AB 
AirRx Cool-Comfort 
 

 

Förskrivning 
Kontakta konsulent för 
förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
2400 kr 

Storlekar 
36 x 31 cm – 56 x 51 cm 
 
Höjd 
7 cm 
 

Breddintervall 
5 cm 
 
Max brukarvikt 
150 kg 
 

Utformning 
• Skumdyna med urtag för sittben och underliv 
• Högre bendelare och sidostöd 
• Dynan har fläkt, blåser 16-20 timmar/laddning 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 

 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/airerx-cool-comfort---orderguide2.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/airerx-cool-comfort---orderguide2.pdf
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Tryckavlastande dyna – fluid/gel 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Invacare AB 
Matrx Libra 
 
 
 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
3200 kr 
 

Storlekar 
36 x 36 cm – 51 x 51 cm 
 
Höjd 
6,5 cm 

Breddintervall 
5 cm 
 
Max brukarvikt 
136 kg 

Utformning 
• Skumdyna 
• Silikonbaserad gel i sittgropen 
• Finns tillbehör som gel och kilar för positionering 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

Salubrious AB 
Relax DuoGel 

 
 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
1350 kr 
 

Storlekar 
35 x 35 cm – 60 x 45 cm 
 
Höjd 
7 cm 
 

Breddintervall 
2,5 cm 
 
Max brukarvikt 
130 kg 
 

Utformning 
• Dyna med skum i basen 
• Silikonbaserad gel i sittgrop och under lår. Gelen under låren har 

en fastare konsistens jämfört med den i sittgropen 
• Utjämningsplatta behövs i bredare rullstol med hängmattesits 

 
 
 
 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/matrx-libra---orderguide.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/relax-duogel---orderguide.pdf
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Tryckavlastande dyna – fluid/gel 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Salubrious AB 
Relax DuoProfil 

 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
1400 kr 
 

Storlekar 
40 x 40 cm – 45 x 45 cm 
 
Höjd 
7 cm 

Breddintervall 
2 – 3 cm 
 
Max brukarvikt 
130 kg 

Utformning 
• Skumdyna med gel i form av ett rutnät i toppskiktet 
• Svagt formad med bendelare 
• Utjämningsplatta behövs i bredare rullstol med hängmattesits 

Salubrious AB 
Stealth Glacial 

 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Ersättningsgrupp 
Med Stealth Solution 1 
 
Pris 
600 – 1200 kr 

Storlekar 
25 x 25 cm – 60 x 57,5 cm 
 
Höjd 
7 cm 

Breddintervall 
2,5 cm 
 
Max brukarvikt 
160 kg 

Utformning 
• Skumdyna med toppskikt av gelé 
• Svagt formad med låga sidostöd 
• Urtag för svanskota  
• Utjämningsplatta behövs i bredare rullstol med hängmattesits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/relax-duoprofil---orderguide.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/stealth-glacial---orderguide.pdf
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Tryckavlastande dyna – fluid/gel 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Salubrious AB 
Stealth Solution 1 

 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Ersättningsgrupp 
Med Stealth Glacial 
 
Pris 
Enbart returer 

Storlekar 
40 x 40 cm – 60 x 45 cm 
 
Höjd 
7 cm 
 

Breddintervall 
2,5 cm 
 
Max brukarvikt 
160 kg 
 

Utformning 
• Skumdyna med toppskikt av gelé 
• Svagt formad med låga sidostöd 
• Urtag för svanskota  
• Utjämningsplatta behövs i bredare rullstol med hängmattesits 

Sunrise Medical AB 
Jay Easy 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
1100 kr 
 

Storlekar 
25 x 25 cm – 60 x 60 cm 
 
Höjd 
6,5 cm 
 

Breddintervall 
2 cm 
 
Max brukarvikt 
150 kg 
 

Utformning 
• Skumdyna 
• Gel/Fluid i sittgropen 
• Formad med bendelare och sidostöd 
• Urtag för svanskota 
• Kupad eller plan botten 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

 
 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/stealth-glacial---orderguide.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/jay-easy---orderguide.pdf
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Tryckavlastande dyna – fluid/gel 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Sunrise Medical AB 
Jay J2 Djup 

 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
1100 kr 
 

Storlekar 
25 x 25 cm – 60 x 60 cm 
 
Höjd 
6,5 cm 
 

Breddintervall 
2 cm 
 
Max brukarvikt 
150 kg 
 

Utformning 
• Skumdyna 
• Gel/Fluid i sittgropen 
• Formad med bendelare och sidostöd 
• Urtag för svanskota 
• Kupad eller plan botten 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/jay-j2-djup---orderguide.pdf
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Tryckavlastande dyna – luft 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Anatomic Sitt AB 
Varilite Evolution 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
3100 kr 
 

Storlekar 
30 x 35 cm – 60 x 50 cm 
 
Höjd 
9,5 cm 
 

Breddintervall 
2 – 5 cm 
 
Max brukarvikt 
300 kg 
 

Utformning 
• Skum i olika fasthet för tryckavlastning 
• Dynan kan formas för positionering 

genom att luft tas ut genom en ventil då 
personen sitter på dynan 

• Dynan har en 4 cm kil i framkant för sittgrop och positionering 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

Anatomic Sitt AB 
Varilite Evolution Meridian 
 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
3100 kr 
 

Storlekar 
30 x 35 cm – 60 x 50 cm 
 
Höjd 
9,5 cm 
 

Breddintervall 
2 – 5 cm 
 
Max brukarvikt 
300 kg 
 

Utformning 
• Skum i olika fasthet för tryckavlastning 
• Dynan kan formas för positionering 

genom att luft tas ut genom en ventil då 
personen sitter på dynan 

• Dynan har en främre och en bakre del som styrs av varsin ventil 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/varilite-evolution---orderguide.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/varilite-evolution-meridian---orderguide.pdf
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Tryckavlastande dyna – luft 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Permobil AB 
Roho Enhencer 
 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
2400 kr 
 

Storlekar 
37,5 x 37,5 cm – 46,5 x 50,5 cm 
 
Höjd 
10,5 cm 
 

Breddintervall 
4 cm 
 
Max brukarvikt 
Mer än 250 kg 
 

Utformning 
• Dyna av luftfyllda neoprenceller 
• Cellerna har olika höjd, för tydlig sittgrop och svagt formad 

bendelare 
• Dynan har två kammare som styrs med en varsin ventil för 

positionering av de inre och yttre cellerna 

Permobil AB 
Roho Hybrid Elite, 1 kammare 

 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
2300 kr 
 

Storlekar 
35 x 37,5 cm – 60,5 x 53 cm 
 
Höjd 
10 cm 
 

Breddintervall 
2,5 – 5 cm 
 
Max brukarvikt 
225 kg 
 

Utformning 
• Formad skumbas med stöd för bäcken, lår och bendelare 
• Polyuretanskum under låren 
• Roho-luftceller i sittgropen, 1 kammare gör att luften cirkulerar i 

hela sittgropen 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/roho-hybrid-elite-1-kammare---orderguide.pdf
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Tryckavlastande och positionerande dyna – hel skum- /polyuretandyna 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Permobil AB 
Comfort Embrace ATI 
 

 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
2200 kr 
 

Storlekar 
40,6 x 39,7 cm – 53,3 x 52,1 cm 
 
Höjd 
9,5 cm 
 

Breddintervall 
2 – 3 cm 
 
Max brukarvikt 
159 kg 
 

Utformning 
• Formgjuten skumdyna med trögskum i 

toppskiktet 
• Formad med bendelare och höga, breda 

sidostöd 
• Formbar ATI-bas för positionering, se bild 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

Permobil AB 
Comfort M2 ATI 

 
 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
2200 kr 
 

Storlekar 
40,6 x 39,7 cm – 53,3 x 52,1 cm 
 
Höjd 
9,5 cm 
 

Breddintervall 
2 – 3 cm 
 
Max brukarvikt 
159 kg 
 

Utformning 
• Formgjuten skumdyna med trögskum i 

toppskiktet 
• Formad med bendelare och höga, breda 

sidostöd 
• Gelé i sittgrop och fram under låren 
• Formbar ATI-bas för positionering, se bild 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/comfort-embrace---orderguide.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning/comfort-m2---orderguide.pdf
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Tryckavlastande och positionerande dyna – hel luftdyna 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Etac Sverige AB 
Starlock 

 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide, 10 cm 
Se orderguide, 13 cm 
 
Pris 
2400 – 4600 kr 
 

Storlekar 
26 x 26 cm – 58 x 58 cm 
26 x 26 cm – 61 x 61 cm 
 
Höjd 
10 eller 13 cm 
 

Breddintervall 
5 cm 
 
Max brukarvikt 
Mer än 250 kg 
 

Utformning 
• Dynan av luftfyllda neoprenceller 
• Varje cells luftfyllnad kan ställas in genom 

att dynans undre luftlager fylls med luft  
• Dynan kan ställas in för positionering eller 

tryckfria punkter 
• Här på leverantörens hemsida finns instruktionsfilmer för dynan 

Invacare AB 
Vicair Adjuster O2, hög 
 

 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
3500 kr 
 

Storlekar 
35 x 35 cm – 60 x 50 cm 
 
Höjd 
10 cm 
 

Breddintervall 
5 cm 
 
Max brukarvikt 
250 kg 
 

Utformning 
• Dynan är indelad i fem sektioner med fyllda luftceller, SmartCells 
• Sektioner: två i sittgropen för positionering av bäcken, en framför 

sittgropen och två för positionering av lår  
• Dynan kan anpassas för positionering. Då plockas celler i eller ur 

de olika sektionerna 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning-och-positionering/star-starlock-10-cm---orderguide.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning-och-positionering/star-starlock-13-cm---orderguide.pdf
https://www.etac.com/sv-se/sverige/produkter/sittdynor--positionering/sittdynor/starlock/#videos-anchor
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning-och-positionering/vicair-adjuster-o2-hog---orderguide.pdf
https://www.etac.com/sv-se/vuxensenior/luftcellsdynor-star-sittdynor-madrass/sittdyna-starlock/
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Tryckavlastande och positionerande dyna – hel luftdyna 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Invacare AB 
Vicair Vector, hög 
 

 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
3600 kr 
 

Storlekar 
35 x 35 cm – 50 x 50 cm 
 
Höjd 
10 cm 
 

Breddintervall 
5 cm 
 
Max brukarvikt 
250 kg 
 

Utformning 
• Dynan är indelad i nio sektioner med fyllda luftceller, SmartCells 
• Sektioner: två i sittgropen och två bäckenstöd för positionering av 

bäcken, fem för positionering av lår med hög bendelare och 
sidostöd 

• Dynan kan anpassas för positionering. Då plockas celler i eller ur 
de olika sektionerna 

• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 
Permobil AB 
Roho Contour 
 

 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
50194 – låssäkring till ISOFLO-
ventilen 
 
Pris 
2500 kr 
 

Storlekar 
32,5 x 30 cm – 67 x 51,5 cm 
 
Höjd 
5,5 – 10,5 cm 
 

Breddintervall 
4 cm 
 
Max brukarvikt 
Mer än 250 kg 
 

Utformning 
• Dyna av luftfyllda neoprenceller i 

olika höjder 
• Dynan har fyra kammare och en 

central ISOFLO-ventil 
• Med ISOFLO-ventilen öppen cirkulerar luften fritt i hela dynan. 
• För positionering ska ISOFLO-ventilen låsas så att dynans olika 

kammare behåller sitt individuella lufttryck 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning-och-positionering/vicair-vector-o2-hog---orderguide.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning-och-positionering/roho-contour-select---orderguide.pdf
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Tryckavlastande och positionerande dyna – hel luftdyna 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Permobil AB 
Roho Quadtro HP, hög 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
50194 – låssäkring till ISOFLO-
ventilen 
 
Pris 
2400 kr 
 

Storlekar 
32,5 x 30 cm – 67 x 51,5 cm 
 
Höjd 
5,5 cm 
 

Breddintervall 
4 cm 
 
Max brukarvikt 
Mer än 250 kg 
 

Utformning 
• Dyna av luftfyllda neoprenceller 
• Dynan har fyra kammare och en 

central ISOFLO-ventil 
• Med ISOFLO-ventilen öppen 

cirkulerar luften fritt i hela dynan. 
• För positionering ska ISOFLO-ventilen låsas så att dynans olika 

kammare behåller sitt individuella lufttryck 
 

Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning-och-positionering/roho-quadtro-select-hogprofil---orderguide.pdf
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Tryckavlastande och positionerande dyna – med luft eller fluid/gelé i sittgropen 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Anatomic Sitt AB 
Varilite Proform, hel dyna 
 

 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
3200 kr 
 
 

Storlekar 
30 x 50 cm – 50 x 50 cm 
 
Höjd 
12 cm 
 

Breddintervall 
2 – 5 cm 
 
Max brukarvikt 
Mer än 250 kg 
 

Utformning 
• Formad fast skumbas 
• Skumfylld dyna i sittgropen, styrs av ventil, luft kan tas ur för 

positionering 
• Kil och skum i framkant kan skäras till för anpassning och 

positionering 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

Anatomic Sitt AB 
Varilite Proform, delad dyna 
 

 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
3200 kr 
 
 

Storlekar 
30 x 50 cm – 50 x 50 cm 
 
Höjd 
12 cm 
 

Breddintervall 
2 – 5 cm 
 
Max brukarvikt 
Mer än 250 kg 
 

Utformning 
• Formad fast skumbas 
• Skumfylld dyna i sittgropen, styrs av två ventiler, luft kan tas ur för 

positionering 
• Kil och skum i framkant kan skäras till för anpassning och 

positionering 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning-och-positionering/varilite-proform---orderguide.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning-och-positionering/varilite-proform---orderguide.pdf
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Tryckavlastande och positionerande dyna – med luft eller fluid/gelé i sittgropen 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Invacare AB 
Vicair Active O2, hög 
 

 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
3500 kr 
 

Storlekar 
35 x 35 cm – 50 x 50 cm 
 
Höjd 
9 cm 
 

Breddintervall 
5 cm 
 
Max brukarvikt 
200 kg 
 

Utformning 
• Skumbas i framkant under lår 
• Svagt formad med bendelare och sidostöd 
• Bakre delen av dynan har fyra sektioner med fyllda luftceller, 

SmartCells 
• Sittgrop och bäckenpositionering anpassas genom att plocka i 

eller ur SmartCells ur de olika sektionerna 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

Permobil AB 
Roho Hybrid Elite, 2 kammare 

 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
2300 kr 
 

Storlekar 
35 x 37,5 cm – 60,5 x 53 cm 
 
Höjd 
10 cm 
 

Breddintervall 
2,5 – 5 cm 
 
Max brukarvikt 
225 kg 
 

Utformning 
• Formad skumbas med stöd för bäcken, lår och bendelare 
• Polyuretanskum under låren 
• Roho-luftceller i sittgropen, 2 kammare för positionering av 

bäcken 
• Förskriv inkontinensöverdrag vid risk för läckage 

 
 
 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning-och-positionering/vicair-active-o2-hog---orderguide.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning-och-positionering/roho-hybrid-elite-2-kammare---orderguide.pdf
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Tryckavlastande och positionerande dyna – med luft eller fluid/gelé i sittgropen 
 

Leverantör och 
produktnamn 

Information om 
förskrivning Produktbeskrivning 

Sunrise Medical AB 
Jay Balance P Fluid 
 

 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
2800 kr 
 
 

Storlekar 
34 x 34 cm – 60 x 60 cm 
 
Höjd 
8,5 cm 
 

Breddintervall 
2 cm 
 
Max brukarvikt 
225 kg 
 

Utformning 
• Fast skumbas med markerad sittgrop 
• Ett mjukare skumtäcke över den fasta basen 
• Gele/Fluid i sittgropen 
• Positioneringsdelar för bäckenstöd, bendelare och sidostöd 

Sunrise Medical AB 
Jay Balance P Air 
 

 

Förskrivning 
Använd blankett för förskrivning 
 
Artikelnummer 
Se orderguide 
 
Pris 
2800 kr 
 
 

Storlekar 
34 x 34 cm – 60 x 60 cm 
 
Höjd 
8,5 cm 
 

Breddintervall 
2 cm 
 
Max brukarvikt 
225 kg 
 

Utformning 
• Fast skumbas med markerad sittgrop 
• Ett mjukare skumtäcke över den fasta basen 
• Roho-luftceller i sittgropen, välj mellan 1 eller 2 kammare för 

positionering av bäcken 
• Positioneringsdelar för bäckenstöd, bendelare och sidostöd 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 

 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning-och-positionering/jay-balance-p-fluid---orderguide.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/hjalpmedel/hjalpmedelsoversikt/dynor/orderguide/dyna-for-tryckavlastning-och-positionering/jay-balance-p-air---orderguide.pdf
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