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Star Stabil Air
Högpresterande luftcellsdyna

Star Stabil Air
Stabil Air kombinerar den väl etablerade luftcellstekniken med inbyggda
skumplastcylindrar för extra trygghet och stabilitet.

Den nya generationens luftcelldyna
De mjuka skumplastcylindrarna låter luftcellerna anpassa sig till brukarens kropp, men ger en extra stabilitet och
trygghet om lufttrycket skulle sjunka. Den ökade stabiliteten underlättar även förflyttning till och från sittdynan.
Stabil Air är en kammardyna med god stabilitet och som är enkel att använda.

Star Stabil Air sittdynor levereras kompletta med ett mjukt och elastiskt överdrag, handpump, manual och reparationssats.

Egenskaper
Enkammardyna med dold stabilitet

Enkel hantering

Stabil-Air har mjuka skumcylindrar i varje
cell. De är anatomiskt konturerade och tillför
extraordinär stabilitet till en enkammardyna.

Enkammardyna medför endast
lufttrycksjustering med en ventil. Stabil-Air är
en genial kombination av enkel hantering och
ökad stabilitet, vilket kan öka sittoleransen.

Nedsjunkning och omslutning
Skumcylindrarna består till 80 % av luft låter
användaren sjunka ned i dynan och ger en
mycket bra omslutning.

Tillbehör
Tryckfördelande

Hygienöverdrag

Cellernas formbarhet garanterar mycket bra
tryckfördelande egenskaper. De anpassar sig
till kroppsformen och minimerar risken för
vävnadsdeformation Perfekt för prevention
och behandling av trycksår.

Smidigt och elastiskt i fyra riktningar.
Luftgenomsläppligt.
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Stabil-Air - en kammare

7,5 cm

Stabil-Air - en kammare

7,5 cm

26 x 26 cm

ESSA30909-1

39 x 49 cm

ESSA31519-1

26 x 30 cm

ESSA30911-1

39 x 53 cm

ESSA31521-1

26 x 34 cm

ESSA30913-1

44 x 34 cm

ESSA31713-1

30 x 26 cm

ESSA31109-1

44 x 39 cm

ESSA31715-1

30 x 30 cm

ESSA31111-1

44 x 44 cm

ESSA31717-1

30 x 34 cm

ESSA31113-1

44 x 49 cm

ESSA31719-1

30 x 39 cm

ESSA31115-1

44 x 53 cm

ESSA31721-1

34 x 26 cm

ESSA31309-1

49 x 39 cm

ESSA31915-1

34 x 30 cm

ESSA31311-1

49 x 44 cm

ESSA31917-1

34 x 34 cm

ESSA31313-1

49 x 49 cm

ESSA31919-1

34 x 39 cm

ESSA31315-1

49 x 53 cm

ESSA31921-1

34 x 44 cm

ESSA31317-1

53 x 39 cm

ESSA32115-1

39 x 30 cm

ESSA31511-1

53 x 44 cm

ESSA32117-1

39 x 34 cm

ESSA31513-1

53 x 49 cm

ESSA32119-1

39 x 39 cm

ESSA31515-1

53 x 53 cm

ESSA32121-1

39 x 44 cm

ESSA31517-1

Brukarvikt

Ingen maxvikt men dynans storlek måste anpassas till brukarens storlek.

Rengöring

Dyna: Handtvätt med tvål, bakpulver eller vinäger. För desinfektion,
använd 70% desinfektionslösning.

Dynmaterial

37°

Latexfri guldfärgad neopren av hög kvalitet. Följsam och brandsäker.

Överdrag, material
Ovandel: 92% polyester, 8% Spandex. Sidor: 3 mm svart ripstop-nylon.
Bottendel: vävt polyestertyg klätt med polyvinyl (antimikrobiell behandling som
hämmar lukt som orsakas av bakterier och mögel). Brandsäker.

Överdrag: Maskintvätt max 60º C, använd ej blekmedel.

60°

Hygienöverdrag

Ovandel och sidor: 78 % nylon 22 % spandex klätt med en polyuretanfilm.
Bottendel: Vävt polyestertyg klätt med polyvinyl (se standardöverdrag).

Så här justeras lufttrycket

•Pumpa upp sittdynan.
•Placera brukaren på sittdynan.

•Kontrollera med handen att det finns ett avstånd på
2–3 cm mellan dynans botten och brukarens säte.

•Släpp ut luft.

•Vid skevt bäcken, kontrollera den lägsta sidan först.
•Vid behov kan dynan enkelt fyllas med mer luft medan
brukaren sitter på dynan.
•Högre luftceller ger djupare nedsjunkning och omlutning
av sätet vilket ger än bättre tryckfördelande egenskaper.

• En mjuk skumplastcylinder i varje luftcell.
• Alla luftceller är 7,5 cm höga.
• Cylindrarna ger en anatomisk form med högre cylindrar lateralt.
• Stabil Air är den nya generationens enkammardyna.
www.etac.se
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Den sittande positionen är i högsta grad beroende av sittunderlaget.
Bra tryckfördelning och form är viktigt för att erhålla komfort och förbättra sittoleransen över tid.
Luftcellsdynor har bevisats vara det bästa alternativet. Stars unika luftcellsdynor erbjuder även bästa stabilitet,
vilket är nödvändigt för den posturala kontrollen och för att möjliggöra aktivitet.
Vi kallar det ”Ability Based Seating” - sittande baserat på förmåga.

“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen
vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”
För senaste nyheterna och kontinuerligt
uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

