
STABILISERINGS OCH POSITIONERINGS SYSTEM5

®

P O S T U R A L  A I D S  S Y S T E M

SYSTEM FÖR STABILISERING OCH POSITIONERING INTRODUKTION

STABILObed® är ett förstaklassigt system som används för att precist och effektivt positionera brukaren i sittande och 
liggande ställning. Systemet består av separata delar som för sig själva eller gemensamt används för att skapa positionering 
och avlastning. 

Stabilobeds dynor täcks av PureMed överdag. Ett material som är säkert för brukaren samtidigt som det är lätt att 
sterilisera. Delar av systemet kan användas för att immobilisera brukaren under diagnostik (såsom MRI, CT Scan eller 
Röntgen. Beroende på användningsområdet så består fyllningen av nedan material.

Granulat – Små polysterenkulor (cellplast) som gör att dynan formar sig efter kroppen. Med PureMed 
överdraget som ångandas så tillåts luft att cirkulera genom dynan runt brukarens kropp.

VISmemo - En typ av memory skum. Detta formar sig direkt vid tryck men blir därefter särskilt formbart 
ju högre värmen blir. Detta gör att dynan blir extra där det finns risk för trycksår.

Komfort skum – Mjukt kallskum skum med flera små håligheter fyllda med luft. Detta används för att hålla 
brukaren på plats på ett mjukt och skönt sätt.

Avlastande skum – hårdare skum för positionering

Silikon – Runda silikonfiber med 0,5 cm diameter. Detta ger en väldigt lätt mjuk och bekväm dyna.

D Självhäftande elastiska band  - Dessa är tillverkade i mjuk velour i grå eller vit färg. De agerar som en bas för 
Stabilo Dynorna. Stabilodynorna är utrustade med kardborre så att de inte rör sig på madrassen. Överdraget fungerar i 
normala sjukhussängar. Det finns i tre olika storlekar och har elastiska band för att lättare kunna fästas vid madrass.



PUREMED överdrag

Varje STABILObed produkt har ett separat art nr vilket gör dessa enkla att kategorisera och sammankoppla enligt varje 
brukares behov.

Överdraget till Stabilo Bed systemet är tillverkat av ett innovativt material som heter PureMed i grå färg, Detta har många 
fördelar:

D Det är säkert för användaren och lätt att decinficera, idealiskt för användning i lokaler där hög smittorisk föreligger;
D Det kan användas flera gånger, det färgar inte av sig. Det är en perfekt lösning för sjukhus eller rehabiliteringsscenter då 
det kan steriliseras och användas av flera brukare;
D Det är elastiskt, mjukt och lätt att forma;

D Det innehåller antibakterialla komponenter baserat på inorganisk Silver Zeolit;

D Det har Oeco-Tex certifikat på grund av dess olika hudvänliga parametrar.
D Det används som överdrag i sjukhusmadrasser, operationsbord och soffor.
D Det är vattentätt och tillåter ångandning.
 Det uppfyller alla essentiella krav på medicinska produkter för skilda användningsområden*

* According to the Regulation of the Ministers of Health on 3 November 2004 . and the requirements contained in Annex I to Council Directive 93/42 / EEC of 14 June 1993 
concerning medical devices , deployed by the law of 30 April 2004 of Medical Devices ( OJ L 93 of 2004 . , pos. 896 ).

Använda STABILOBEDs system

STABILObeds system är synnerligen användbara i följande fall: 
DImmobilisering vid röntgen; 
Dortopediska och neurologiska sjukdomar
     Intensivvård
Drehabilitering/ positionsterapi
   Långtidsbehandlingar 
DPostoperativ immobilisering
DAvlasta diverse kroppsdelar
D Förhindra trycksår

GRANULAT

Vatten

Granulat

PureMed™ Överdrag

Varm luft

Överdragstyget är certifierat av det 
nationella institutet för hälsa och hygien



SKÖTSEL OCH REKONDITIONERING

Huvudprodukten dynan/kudden kan rengörs på följande sätt:
Produkten bör torkas av med trasa med i vården vanligt förekommande medel samt lufttorkas
Nedan finns exempel på ytterligare produkter som kan användas

Användbara decinfektionsmedel
Aktiva substanser

2-propanol 35%

Spraya produktens yta med 
decinfektionsmedlet

och låt det verka. Skölj sedan av med 
vatten och låt torka

1-propanol 25%

Bensyl ammoniumklorid 0,2%

Glukoprotamin 25%

Etanol 10%

Kardborre banden samt överdragen kan rekonditioneras enligt följande:

1. Maximal tvätttemperatur  90° C, grader celcius, milt program
2. använd inte klorlösning.
3. De kan torktumlas
4. Produkten kan ej strykas med strykjärn

Tekniska specifikationer  PureMED™
Vikt 55 ± 10 [g/m²] Tensil Styrka Tvärs: ≥10 [daN/5cm]

Typ av PU beläggning 100 [%] Vattentäthet: ≥2000 [mm H
2
O]

POLYESTER Grundlager: 100 [%] Ånggenomsläpplighet: ≥300 [g/m²/24h]

Flamsäkert: JA Standard bredd: 145 [cm]

Tensil Styrka längs : ≥20 [daN/5cm] Standard längd rulle: 50 [m]

PureMed™

Fördelar med STABILOBED

Dynorna är fyllda med olika typer av fyllning beroende på användningsområde. Dynorna finns med Granulat, VISmemo, komfort eller 
avlastande skum samt silikon.

PureMed™  är säkert för människor och enkelt att sterilisera. på grund av dess antibakteriella komponenter kan det användas av flera 
olika brukare.. 

Vissa delar av STABILObed täcks av ett mjukt hudvänligt material

Vissa dynor har en service ventil för att kunna justera hur mycket granulat som finns i dynan.

Vissa STABILObed produkter är utrustade med kardborre för att kunna fästa i i självhäftande överdrag så att dynorna inte kasar runt.

Specifika justeringsband inuti överdraget hjälper forma vissa STABILObed produkter.




