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ISTUINTYYNY VARILITE STRATUS

Pyörätuolin istuintyyny heille, joilla on riski saada painehaa-
vaumia tai kohtalainen asennonkorjaustarve.

Stratusta suositellaan henkilöille, jotka tarvitsevat kevyen is-
tuintyynyn pyörätuoliinsa. Keveys säästää energiaa pyörätuo-
lilla liikkumiseen ja helpottaa nivelten kuormitusta. Käyttäjät 
arvostavat Stratusta sen keveyden, ohuen profiilin ja muka-
vuuden vuoksi.

Istuma-asennon stabiliteetti, mukavuus ja helppokäyttöisyys 
ovat tehneet Stratuksesta monipuolisen ja tehokkaan pyörä-
tuolin istuintyynyn.

Korkeus: 8 cm
Maksimikäyttäjäpaino: 136 - 340 kg riippuen tyynyn koosta.

STRATUKSEN OSAT

1. Ilma-vaahtomuoviyhdistelmä
Stratus koostuu kahden tiheydeltään erilaisen vaahtomuovin 
yhdistelmästä. Reisien ja lantion alue on pehmeämpää vaah-
tomuovia ja tyynyn ulkokehä ja reisien väliin jäävä alue tuke-
vampaa vaahtomuovia.

Ilma-vaahtomuovipehmuste on verhoiltu kestävällä kankaal-
la. Ilmamäärää voidaan säätää helposti venttiilillä. Kun venttiili 
avataan käyttäjän istuessa tyynyllä, ilma vapautuu tyynystä ja 
käyttäjä vajoaa tyynyyn. Tyyny muotoutuu käyttän muotojen 
mukaisesti ja paino jakautuu tasaisesti koko tyynyn alueelle.

2. Asennon tukeminen
Tukea antava alusta lisää tasapainoa ja stabiliteettia, mikä on 
tärkeää pyörätuolin käyttäjälle, jolla on heikentynyt istuma-
tasapaino. Tiheyksiltään erilaisten vaahtomuovien yhdistelmä 
antaa ihanteellisen tuen istujan vajotessa tyynyyn. Tyynyn 
muotoilu tukee reisiä sivulta ja keskeltä, mikä vähentää ala-
raajojen taipumusta sisä- tai ulkokiertoon. Istuinkyhmyjen ja 
häntäluun alueelle muotoutuva syvennys helpottaa lantion 
pysymistä paikoillaan keskilinjassa.

3. Verhoilu
Stratuksen vaahtomuovi on verhoiltu joustavalla ja kestävällä 
nylonkankaalla. Stratus-kangas on pisto- ja kosteussuojattu.

4. Ilmansäätöventtiili
Stratuksessa on kaksisuuntainen ilmaventtiili. Kun venttiili 
avataan, tyyny täyttyy. Sen jälkeen venttiili suljetaan.

Käyttäjä istuu täysinäiselle tyynylle ja avaa venttiilin. Ilma va-
pautuu tyynystä ja käyttäjä vajoaa tyynyyn. Venttiili suljetaan.

5. Päällinen
Stratus on saatavana inkontinenssipäällisellä (varastossa) tai 
hengittävällä ja joustavalla verkkokankaisella päällisellä (tila-
uksesta). Stratuksen päällinen täyttää ISO 7176-16 paloturval-
lisuusvaatimukset. Päällinen on konepestävä.

KOKO TUOTEKOODIT

Inkontinenssipäällinen Verkkokangaspäällinen

30 x 30 cm 52240 52230

30 x 35 cm 52440 52430

35 x 35 cm 54440 54430

35 x 40 cm 54640 54630

38 x 38 cm 55540 55530

38 x 43 cm 55740 55730

40 x 40 cm 56640 56630

40 x 45 cm 56840 56830

43 x 43 cm 57740 57730

45 x 40 cm 58640 58630

45 x 45 cm 58840 58830

50 x 45 cm 50840 50830

50 x 50 cm 50040 50030


