
Bima formsits barn 
 
Stabil, komfortabel och tryckavlastande rullstolsdyna. Avsedd för barn och ungdomar men även 
för små- lätta vuxna. Dynan ger god tryckavlastning och är anpassad för barn och ungdomar 
som är beroende av rullstol för sina förflyttningar men kan variera sitt sittande.  
Helt oberoende av kroppsform anpassar sig dynan efter användaren och avlastar sittbensknölar 
och svanskota.  
Bima formsits barn är förebyggande mot sår. Den används även när det finns risk för trycksår. 

 

Konstruktion 
Inlägget av viskoelastiskt skum i sittgropen 
gör att dynan anpassar sig för varje individ 
och stödet under låren ger stabilitet. 
Viskoelastiskt skum av bästa kvalitet, 
CONFOR® foam, hög stabilitet, god 
luftgenomsläpplighet samt mycket bra 
tryckfördelning vid sittande. 
 

Överdrag 
Dynan har som standard ett heltäckande 
överdrag av svart laminerad velour.  
Sittytan är monterad med motsatt fiberriktning. 
Det förhindrar glidning framåt och samtidigt 
underlättar sidoförflyttning och förflyttning 
bakåt.  Överdraget är försett med tvärgående 
kardborreband hona/hane på undersidan. 
 

Extra överdrag 
För att beställa extra överdrag ange Ö framför 
artikelnummer (Ö95-3030-P). 
 

Alternativa överdrag 
Förutom överdraget i luftig laminerad velour 
finns stretchöverdrag med inbyggt 
inkontinensskydd. Dessa överdrag är också 
försedda tvärgående kardborreband hona/hane 
på undersidan. För att beställa Bima formsits 
barn med detta överdrag ange prefixet 96- 
istället för 95- 
 

Anpassningar 
Blanketten för anpassning är en bra grund att 
utgå ifrån. Finns att ladda ner från vår hemsida 
Valfria mått kan kombineras med bendelare, 
abduktionskil, knästöd och sidostöd mm. Även 
ursågningar för benlängdsskillnader, olika 
vinklar och höjder kan erhållas. Vi har 
kompetent personal till att utföra sömnad av 
överdrag till avancerade anpassningar. 
Leveranstid för en anpassning med sömnad är 
max 15 arbetsdagar. 

Inkontinensöverdrag 
Inkontinens-/skyddsöverdrag finns som tillbehör. För att förenkla vid tvätt är skyddsöverdraget 
utformat som en hätta med resår. För att beställa en inkontinenshätta ange INKO framför 
artikelnumret T.ex. INKO95-3030-P. 

 Komfortabel och formstabil 
 Viskoskum CONFOR® foam i sittgrop 
 Antiglid material 
 Svagt formad med bendelare 
 Högre densitet under låren 
 Rundad bakkant 
 Urtag för ryggrör 
 Kupad eller plan botten 
 Anpassningsmöjligheter  

  
Bilden visar en 
anpassad 
formsits barn 

https://bimaplastteknik.se/files/user/protokoll_anpassning_formsits_barn.pdf


 
 

Artikelnummer, mått och max brukarvikt 

 

Brukarvikt 
Vi kan även anpassa materialen i dynan så att den klarar högre brukarvikt. 
 

Rekonditionering  
Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning 40ºC 
som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Dynbasen kan också ångtvättas. 
Överdraget tvättas i maskin 60ºC med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och 
torktumling. 

Bima formsits barn Kupad undersida -K Plan undersida -P 

(cm) Sitsdjup Sd/ Sdtot   Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sdtot = Sitsdjup på mitten   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 
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 

Fakta 
Klassificering: Tryckavlastande  
ISO-kod 043303 
Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16 
Garanti: 2 år 
CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745 
Dynans vikt: Bima formsits barn 30x30x5,5cm 
kupad ca 0,4 kg 
Material i dynbas: Polyeter, polyeten och  
CONFOR® foam 
Material i överdrag: Svart laminerad velour, 
alternativt i inkontinens skyddad stretch, antiglid    B
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Tillverkare 

BIMA PLASTTEKNIK AB 
Trålvägen 5 

432 74 TRÄSLÖVSLÄGE 

Telefon 0340-41950 
info@bimaplastteknik.se 
www.bimaplastteknik.se 

 

mailto:info@bimaplastteknik.se
http://www.bimaplastteknik.se/

