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Klinisk tillämpning / PU-kategori 

Mercury Advance Alternerande Sittdyna
Dyna-Form™ Mercury Advance Alternerande 
Sittdyna är ett dynamiskt system, med alla fördelarna som 
modern skumteknologi tillför. Den är speciellt utformad för 
patienter som anses ha en “Väldigt Hög Risk” att utveckla 
trycksår. 

Sittdynan erbjuder en hög patientkomfort och det unika 
systemet kan enkelt bli en dynamisk kudde vid kliniska behov. 
På liknande sätt, kan kuddens funktion “nedgraderas” när 
patientens tillstånd förbättras. En högre maximal viktkapacitet, 
upp till 152 kg, gör det möjligt för produkten att möta 
utmaningarna inom bariatrin. 

Det yttre överdraget består av ett multi-stretch och 
ångpermeabelt tyg som uppfyller de mest strikta riktlinjerna 
gällande infektionskontroll. 

Sittdynan är utformad med den senaste medicinska 
cellteknologin, för att skapa bättre kroppshållning och 
samtidigt reducera tryck.

Tekniska specifikationer
Produktkod CUSH/ADV/ALT/46/46/10
Riskkategori Väldigt Hög Risk
Viktgräns 152 kg 

Garanti 2 år
Dimensioner L46 cm x B46 cm x H10 cm 

Olika storlekar finns 
tillgängliga på begäran

Produktvikt 1,3 kg sittdynan / 1,7 kg pump

Cykeltid 10 minuter

Driftläge Elektronisk
Spänning 220 V – 240 V / 50 HZ
Energiförbrukning 10W
Färg Blå

Rengöring 
Överdraget / pumpen ska rengöras med 
hypokloritlösning och varmt vatten, som är adekvat 
utspädd.

- Använd en hypokloritlösning 1 000 ppm.
- Använd en hypokloritlösning 10 000/ppm vid  
  kraftig kontaminering. 

Skölj noggrant!

Väldigt 
Hög
Risk

 1

 2

 3



 Egenskaper Fördelar

Kombinerad skum och dynamisk teknologi Tillhandahåller möjligheten att uppgradera / nedgradera utifrån patientens 
kliniska behov. 

Tryckurvalsläge Tillhandahåller ultimat patientkomfort, utan att påverka vårdmetoderna

Professorledd dokumentering finns tillgänglig Kliniskt bevisad sittdyna

Lysdiodvarning Blinkande indikatorer varnar vårdgivare för lågt celltryck / fel
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Skumcellsteknologi inom en driftcykel 
4a: Närbild av det tårformade CME-skummet inuti cellen 
4b: Förmåga att ändra alla enskilda celler

Minimal svetsdesign med skyddande överdrag och blixtlås, skyddar därmed för bakterier
5a: Blixtlås med ring förenklar hanteringen

Modernt designat kraftaggregat kommer med flera funktioner inklusive: Automatisk urvalsläge för pressinställning / komfort,  
CPR / statiska lägesfunktioner, lysdiod för lågt / högt tryck och ljudvarning, lysknapp På / Av
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