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Bima formsits barn 

Målgrupp 
Stabil och tryckavlastande rullstolsdyna, avsedd för barn och ungdomar som är beroende av rullstol för sina 
förflyttningar och har svårt att variera sittandet. Bima formsits barn är förebyggande mot sår. Den används även 
när det finns risk för trycksår. 

Kombinationer 

Sittdynan är avsedd för användning i, på marknaden vanligen förekommande rullstolar med plan- och 
hängmattesits. 

Handhavande  

Avlägsna plastpåsen och iaktta hur dynan ska placeras. Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är 
bak på dynan. Den vita etiketten med placerings pilar visar hur dynan ska vändas. Den räfflade antiglidytan ska 
vara vänd neråt. Dynan behöver inte ställas in eller behöver något annat underhåll mer än rengöring. 
Kupad botten används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Plan botten används när 
rullstolen har en fastare och stadigare sits som inte behöver kompenseras med utjämning. 

Även om dynan är förebyggande är det viktigt att brukaren regelbundet får hjälp att bli förflyttad. Detta 
motverkar trycksår och risk för trycksår då vävnaderna annars trycks ihop. 

 Art.nr, mått, brukarvikt och ISO-kod 
Artikelnummer, mått och brukarvikter finns på baksidan.  
Vikt: Bima formsits barn 28x27x5,5cm kupad 0,53 kg.  
Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K. 
ISO-kod: 181006 Tryckavlastande sittdyna 

Rengöring och skötsel 

Velouröverdraget tvättas i 60°C med stängt blixtlås. Centrifugeras och torktumlas alternativt dropptorkas i 
torkskåp. Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på dynbasen 
stämmer med märkningen på överdraget. Se till att ”peta ut” alla hörn och att överdraget passar bra på 
dynbasen.  

Dynbasen sprayas med desinfektion t.ex. DAX ytdesinfektion plus. Vanlig förekommande ytdesinfektion som 
innehåller isopropyl alkohol kan med fördel också användas. Ytorna torkas med fuktad torkduk och får sedan 
lufttorka. Upprepa proceduren ett par gånger. Var noga med att dynan är helt torr innan den används.  

Vid inkontinens används en inkontinenshätta eller ett inkontinensöverdrag som finns som tillbehör. Det är viktigt 
att dynbasen skyddas och att hättan/ överdraget tvättas ofta.    

 Kvalitet, miljö och brandsäkerhet 
Två års garanti gäller material och tillverkningsfel. 

Dynan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.  

Tillverkning sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB. Om du behöver mer information är du välkommen att 
kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.  

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 samt miljöcertifierad enligt ISO14001. 
Företaget är anslutet till näringslivets system för återvinning av förpackningar, FTI. 
Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.  

CE-märkt enligt Läkemedelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG. 
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Art.nr, mått och brukarvikt Obs! Höjden mätt mitt bak, på dynans tjockaste ställe 

 

 

 
För att beställa;  

Extra överdrag ange Ö+ artikelnummer t.ex. Ö95-3030-K 

En inkontinenshätta i mjuk frotté med vätsketät undersida ange INKO +artikelnummer t.ex. INKO95-3030-K 

Ett inkontinensöverdrag i mjuk frotté med vätsketät undersida ange Ö96 +artikelnummer t.ex. Ö96-3030-K 

 
 

 

 

Bima formsits barn med kupad botten. Artikelnummer, mått och max brukarvikt 
(cm) Sitsdjup Sd/ Sdtot där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sdtot = Sitsdjup på mitten   

Dynans 
höjd (cm) 

Max  
vikt (kg) Bredd 20/23 25/28 27/30 30/33 33/36 35/38 40/43 CONFOR® 

foam 
25 95-2520-K 95-2525-K 95-2527-K 95-2530-K     CF40 5,5 20 
27  95-2725-K 95-2727-K 95-2730-K 95-2733-K 95-2735-K   CF40 5,5 25 
30   95-3027-K 95-3030-K 95-3033-K 95-3035-K   CF42 5,5 30 
33   95-3327-K 95-3330-K 95-3333-K 95-3335-K 95-3340-K  CF42 5,5 35 
35    95-3530-K 95-3533-K 95-3535-K 95-3540-K  CF42 5,5 40 
40     95-4033-K 95-4035-K 95-4040-K  CF42 5,5 45 

Bima formsits barn med plan botten. Artikelnummer, mått och max brukarvikt 
(cm) Sitsdjup Sd/ Sdtot där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sdtot = Sitsdjup på mitten   

Dynans 
höjd (cm) 

Max  
vikt (kg) Bredd 20/23 25/28 27/30 30/33 33/36 35/38 40/43 CONFOR® 

foam 

25 95-2520-P 95-2525-P 95-2527-P 95-2530-P     CF40 5,5 20 

27  95-2725-P 95-2727-P 95-2730-P 95-2733-P 95-2735-P   CF40 5,5 25 

30   95-3027-P 95-3030-P 95-3033-P 95-3035-P   CF42 5,5 30 

33   95-3327-P 95-3330-P 95-3333-P 95-3335-P 95-3340-P  CF42 5,5 35 

35    95-3530-P 95-3533-P 95-3535-P 95-3540-P  CF42 5,5 40 

40     95-4033-P 95-4035-P 95-4040-P  CF42 5,5 45 


