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Ovan ser ni tre intressanta sittdynor som är konstruerade av BIMA PLASTTEKNIK AB för olika 
brukares behov. Dynorna är väl beprövade och har funnits en längre tid på marknaden. 

Cushions for life 
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Bima sittdyna kupad Klassificering: Komforthöjande ISO-kod: 181006 

 Kupad undersida för rullstolar med hängmattesits. 
Komforthöjande sittdyna avsedd för brukare som 
sitter kortare stunder i rullstol t.ex. vid transporter. 
Brukaren kan självständigt göra lägesförändringar 
och har inte några speciella sittproblem. 
 
Mått: 20x22 – 60x55cm 
Max brukarvikt: 50 – 150kg 

Bima sittdyna plan Klassificering: Komforthöjande ISO-kod: 181006 

 Plan undersida för rullstolar med plan sits. 
Komforthöjande sittdyna avsedd för brukare som 
sitter kortare stunder i rullstol t.ex. vid transporter. 
Brukaren kan självständigt göra lägesförändringar 
och har inte några speciella sittproblem. 
 
Storlekar: 20x22 – 60x55cm 
Max brukarvikt: 50 – 150kg 

Bima baseSeat Klassificering: Komforthöjande ISO-kod: 181006 

 Komforthöjande sittdyna för rullstol. Avsedd för 
personer som är beroende av rullstol för sina 
förflyttningar men kan variera sitt sittande.  
Låg risk för trycksår. 
Finns med kupad eller plan undersida.  
Inkontinensskyddat överdrag som standard. 
 
Mått: 20x22 – 60x55cm 
Max brukarvikt: 50 – 150kg 

Bima active Klassificering: AB Tryckfördelande ISO-kod: 181006 

 Stadig tryckfördelande rullstolsdyna. Avsedd för 
aktiva personer som föredrar en offensiv 
sittställning. Kan även användas som ”sparkdyna”. 
Dynan lutar 5 grader framåt. 
 
Finns med kupad eller plan undersida. 
 
Mått: 33x35 – 50x50cm 
Max brukarvikt: 135 – 150kg 
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Bima duo Klassificering: AB Tryckfördelande ISO-kod: 181006 

 Stabil, komfortabel och tryckfördelande rullstolsdyna. 
Avsedd för personer som är beroende av rullstol för 
sina förflyttningar men kan variera sitt sittande.  
Låg risk för trycksår. 
Finns med kupad eller plan undersida. 
 
Mått: 35x35 – 60x55cm 
Höjd 6,5 och 7,5cm 
Max brukarvikt: 100 – 150kg 

Bima duo lateral Klassificering: AB Tryckfördelande ISO-kod: 181006 

 Stabil, komfortabel och tryckfördelande rullstolsdyna. 
Avsedd för personer som är beroende av rullstol för 
sina förflyttningar men kan variera sitt sittande.  
Dynan är försedd med lateralstöd. 
Låg risk för trycksår. 
Finns med kupad eller plan undersida. 
 
Mått: 35x35 – 60x55cm 
Höjd 6,5 och 7,5cm 
Max brukarvikt: 100 – 150kg 

Bima combi Klassificering: AB Tryckfördelande ISO-kod: 181006 

 Mjuk och komfortabel dyna för brukare som behöver 
extra stöd, tryckfördelning och avlastning. Passar till 
brukare som har låg till medelhög risk för trycksår 
och som själv kan variera sittandet. 
Finns med kupad eller plan undersida. 
 
Mått: 25x20 – 60x55cm 
Höjd: 5, 7 och 8cm 
Max brukarvikt: 40 – 150kg 

Bima basic recond Klassificering: AB Tryckfördelande ISO-kod: 181006 

 Stabil, komfortabel och tryckfördelande 
rullstolsdyna. Avsedd för personer som är beroende 
av rullstol för sina förflyttningar men kan variera sitt 
sittande. Finns med kupad eller plan undersida. 
 CONFOR® foam 40 gul   20 - 50kg 
 CONFOR® foam 42 rosa 50 - 130kg 
 CONFOR® foam 45 blå 130 - 180kg  

 
Mått: 25x20 – 60x55cm 
Höjd: 5 och 6,5cm 
Max brukarvikt: 40 – 180kg 
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Bima kick recond Klassificering: AB Tryckfördelande ISO-kod: 181006 

 Avsedd för personer med förlamning i ena sidan 
t.ex. efter en stroke. Som är beroende av rullstol och 
kan förflytta sig genom att sparka sig fram. Låg risk 
för trycksår. Stommen är inkontinenssäker. 
Nedsänkt fram höger, vänster eller båda benen. 
 
Mått: 20x22 – 60x55cm 
Höjd: 6,5 – 7,5cm 
Max brukarvikt: 100 – 150kg 
 

Bima conform Klassificering: Tryckavlastande ISO-kod: 043303 

 Stabil, komfortabel och tryckavlastande 
rullstolsdyna. Bima conform passar personer som 
har medel - hög risk för att utveckla trycksår. Det 
viskoelastiska materialet under sittbenen och under 
svanskotan formar sig mjukt och naturligt efter varje 
enskild person.  
 CONFOR® foam 40 gul   20 - 50kg 
 CONFOR® foam 42 rosa 50 - 130kg 
 CONFOR® foam 45 blå 130 - 180kg 

 
Mått: 20x22 – 60x55cm 
Höjd: 6(7) och 8(9)cm 
Max brukarvikt: 50 – 150kg 
 

Bima cubetech Klassificering: Tryckavlastande ISO-kod: 043303 

 Komfortabel dyna för personer med öm och känslig 
hud som behöver extra stöd. Individuella kuber i 
sittgropen med olika densitet avlastar var för sig 
sittbensknölar och svanskota. Extra höga lateralstöd. 
 
Mått: 25x20 – 60x55cm 
Höjd barnstorlekar: 6,5cm   
Höjd: 8,5(9,5) och 9,4 (10,4)cm 
Max brukarvikt: 40 – 150kg 
 

Bima cubekick Klassificering: Tryckavlastande ISO-kod: 043303 

 Används av brukare som sitter stor del av dagen i 
allround- eller aktivrullstol och som sparkar sig fram 
med höger eller vänster ben. Dynan är anpassad för 
personer med ett paretiskt ben t.ex. efter en stroke. 
Högt lateralstöd förhindrar abduktion på den sida 
som är paretiskt. 
 
Storlekar: 35x35 – 60x55cm 
Höjd: 8,5(9,5) och 9,4 (10,4)cm 
Max brukarvikt: 100 – 150kg 
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Bima allround  

 Anpassad för brukare som behöver god 
tryckavlastning och föredrar ett stadigt sittande. Helt 
oberoende av kroppsform, formar sig Bima allround 
efter brukaren och avlastar sittbensknölar och 
svanskota. 
 CONFOR® foam 42 rosa - 125kg 
 CONFOR® foam 45 blå - 150kg 

 
Mått: 35x35 – 60x55cm 
Höjd: 7cm 
Max brukarvikt: 100 – 150kg 

Bima fjäder Klassificering: Tryckavlastande ISO-kod: 043303 

 Mjuk och komfortabel dyna för personer med öm 
och känslig hud. Dynan kan med fördel användas i 
komfortrullstol eller el-rullstol. Den är något 
fjädrande och skonar rygg och svanskota vid 
transport på ojämna underlag. Dynan ger ett mycket 
skonsamt mottryck. 
 
Mått: 35x35 – 60x55cm 
Höjd: 10cm 
Max brukarvikt: 125 – 150kg 

Varianter av 
Bima cubetech 
Bima allround 
Bima fjäder 
 
 

Långa urtag  
För att dynan ska passa i Invacares rullstolar finns 
en variant av sittdynorna med långa urtag (12x2cm) 
i dynans sido-/ bakkant. 
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Bima formsits barn Klassificering: Tryckavlastande ISO-kod: 043303 

 Helt oberoende av kroppsform anpassar sig dynan 
efter användaren och avlastar sittbensknölar och 
svanskota.  
Blanketten för anpassning är en bra grund att utgå 
ifrån. Finns att ladda ner från vår hemsida 
http://www.bimaplastteknik.se/pdf2/Blankett_anpassning.pdf 

Valfria mått kan kombineras med bendelare, 
abduktionskil, knästöd och sidostöd mm. Även 
ursågningar för benlängdsskillnader, olika vinklar 
och höjder kan erhållas. 
 
 

Bima XXL Klassificering: Tryckavlastande ISO-kod: 043303 

 Stadig och tryckavlastande rullstolsdyna. Avsedd för 
stora och tunga personer som är beroende av 
rullstol för sina förflyttningar och har svårt att variera 
sittandet. Anpassad för brukare som behöver god 
tryckavlastning och föredrar ett stadigt sittande. Helt 
oberoende av kroppsform, formar sig Bima XXL 
efter brukaren och avlastar sittbensknölar och 
svanskota. 
 
Mått: 47,5x43 – 80x65cm 
Höjd: 10cm 
Max brukarvikt: 180 - 250kg 

  

http://www.bimaplastteknik.se/pdf2/Blankett_anpassning.pdf
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Bima hålfiberdyna Klassificering: ISO-kod: 181006 

 Mycket mjuk dyna avsedd för smärtkänsliga 
brukare. Är avsedd för användning i rullstolar och 
andra sittmöbler. Hålfiberdynan används både som 
sittdyna och som ryggdyna.  
Dynan kan också användas under ömma hälar och 
armbågar. 
Mått: 33x33x5cm – 50x50x7cm 
Max brukarvikt: 60 – 125kg 

Bima hålsits Klassificering: ISO-kod: 181006 

 Dyna med hål för avlastning av området runt 
svanskota, rektum och underliv. Brukaren kan 
besväras av hemorrojder, fraktur på svanskotan, 
bristning efter förlossning mm. 
 
Finns som kildyna, köksdyna och vanlig sittdyna 
Max brukarvikt: 70 – 140kg 

Bima sittdyna med 
avlastning för svanskotan 

Klassificering: ISO-kod: 181006 

 Dynorna finns i två höjder och är avsedda för att 
lättare kunna resa sig efter sittande, samtidigt som 
de avlastar svanskotan.  
Kildynorna används för att få ett något framåttippat 
bäcken vilket medför ergonomisk riktig sittställning.  
Dynbasen är tillverkad av stadig polyeter med urtag 
av mjuk högelastisk polyeter.  
Förhöjnings- & kildynorna är försedda med handtag 
för att enkelt kunna bära med sig.  
Köksmodell är försedd med knytband för fixering på 
stol. 

Bima kildynor Klassificering: ISO-kod: 181006 

 Används för att få ett något framåttippat bäcken 
vilket medför en ergonomisk riktig sittställning. En 
kildyna kan även användas efter en 
höftledsoperation, för att öppna upp höftledsvinkeln. 
 
Finns i flera mått. 
Max brukarvikt: 90 – 150kg 
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Bima kildyna för bil Klassificering: ISO-kod: 181006 

 Kildyna som används för att positionera bäckenet 
framåt. Dynan används i bilsäte.  
Kildynan har en svagt kupad botten för att 
kompensera skålningen i sätet. Bakkanten har 
vinklade hörn för att passa mot ryggen i de flesta 
bilsäten. 
 
Mått: 40x43x6/2cm 
Max brukarvikt: 135kg 

Bima sitt & coxitdyna lätt Klassificering: ISO-kod: 181006 

 Förhöjningsdyna lätt hel 
Coxitdyna lätt ½ urtag 
Coxitdyna lätt ¼ urtag 
 
Förhöjningsdynor tillverkas i olika höjder och är 
avsedda för att lättare kunna resa sig efter sittande. 
Coxit, är dynor med mjukare del i dynan som 
positionerar ena eller båda låren lutande framåt.  
Används efter en höftledsoperation, för att öppna 
upp höftledsvinkeln.  
Det är mycket viktigt att det mjuka urtaget placeras 
med mjuka delen framåt.  
Mått: 40x40 – 60x50cm 
Höjder: 5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 15cm 
Max brukarvikt: 125 – 170kg 

Bima sitt & coxitdyna 
köks lätt 

Klassificering: ISO-kod: 181006 

 Förhöjningsdyna köks lätt hel 
Coxitdyna köks lätt ½ urtag 
Coxitdyna köks lätt ¼ urtag 
 
Samma funktion och material som ovan. 
Köksdynorna finns i två former, smal och bred. 
Mått: 39x36cm och 43x40cm 
Höjder: 5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 15cm 
Max brukarvikt: 125 – 135kg 
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Bima sitt & coxitdyna 
standard  
Klarar högre brukarvikt 

Klassificering: ISO-kod: 181006 

 Förhöjningsdyna standard hel 
Coxitdyna standard ½ urtag 
Coxitdyna standard ¼ urtag 
 
Förhöjningsdynor tillverkas i olika höjder och är 
avsedda för att lättare kunna resa sig efter sittande. 
Coxit, är dynor med mjukare del i dynan som 
positionerar ena eller båda låren lutande framåt.  
Används efter en höftledsoperation, för att öppna 
upp höftledsvinkeln.  
Det är mycket viktigt att det mjuka urtaget placeras 
med mjuka delen framåt.  
Mått: 40x40 – 50x50cm 
Höjder: 5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 15cm 
Max brukarvikt: 150 – 180kg 

Bima sitt & coxitdyna 
köks standard  
Klarar högre brukarvikt 

Klassificering: ISO-kod: 181006 

 Förhöjningsdyna köks standard hel 
Coxitdyna köks standard ½ urtag 
Coxitdyna köks standard ¼ urtag 
 
Samma funktion och material som ovan. 
Köksdynorna finns i två former, smal och bred. 
Mått: 39x36cm och 43x40cm 
Höjder: 5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 15cm 
Max brukarvikt: 135 – 150kg 
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Bima sitt & coxitdyna 
rekond lätt 

Klassificering: ISO-kod: 181006 

 

Förhöjningsdyna rekond lätt hel 
Coxitdyna rekond lätt ½ urtag 
 
Bima sitt- & coxitdyna rekond är anpassad för offentlig  
lokaler, väntrum, mottagningar där upprepad 
spritdesinfektion krävs. Tillverkas i olika höjder och är 
avsedda för att lättare kunna resa sig efter sittande. 
Coxit, är en sittdyna med mjukare del i dynbasen som 
positionerar ena eller båda låren lutande framåt.  
Används efter en höftledsoperation, för att öppna upp 
höftledsvinkeln.  
Mått: 40x40 – 50x50cm 
Höjder: 5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 15cm 
Max brukarvikt: 125 – 150kg 

Bima sitt & coxitdyna 
rekond standard 
Klarar högre brukarvikt 

Klassificering: ISO-kod: 181006 

 

 

Förhöjningsdyna rekond standard hel 
Coxitdyna rekond standard ½ urtag 
 
Bima sitt- & coxitdyna rekond är anpassad för 
offentliga lokaler, väntrum, mottagningar där 
upprepad spritdesinfektion krävs. Tillverkas i olika 
höjder och är avsedda för att lättare kunna resa sig 
efter sittande. 
Coxit, är en sittdyna med mjukare del i dynbasen 
som positionerar ena eller båda låren lutande 
framåt.  
Används efter en höftledsoperation, för att öppna 
upp höftledsvinkeln.  
Mått: 40x40 – 50x50cm 
Höjder: 5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 15cm 
Max brukarvikt: 150 – 180kg 

Bima cellpolyetenkil Klassificering: ISO-kod: 181006 

 Hård kildyna. Används för positionering av befintlig 
dyna eller som en fristående kildyna. 
Cellpolyetenkilen kan med fördel användas utomhus 
då materialet inte släpper i genom fukt och är 
värmande. Kilen kan även användas som 
skrivunderlägg. 
Finns i flera mått. 
Max brukarvikt: 135kg 
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Luftig inkontinenshätta Klassificering: ISO-kod: 181006 

 Komfortabel och skyddande hätta som används vid 
inkontinens.  
Överdraget skyddar dynbasen och förhindrar att 
urindoft ”sätter sig” i dynan. 
Tvättas i 60°C, centrifugeras och lufttorkas. 
 
Mått: 25x25 – 60x55cm 

Stretchig 
inkontinenshätta 

Klassificering: ISO-kod: 181006 

 Skyddande hätta som används vid inkontinens.  
För att hättan inte ska påverka dynans 
tryckavlastande egenskaper negativt är det 
stretchigt åt alla håll. 
Överdraget skyddar dynbasen och förhindrar att 
urindoft ”sätter sig” i dynan. 
Tvättas i 60°C, centrifugeras och lufttorkas. 
 
Mått: 25x25 – 60x55cm 

Bima utjämningsskiva Klassificering: ISO-kod: 181006 

 Utjämningsskivan används i rullstolar med 
hängmattesits för att få en jämn sittyta.  
Den används tillsammans med dyna med plan 
botten utan kompensering för hängmatteeffekt. 
Skivan är tillverkad i ett fast formstabilt material med 
låg vikt. 
 
Mått: 35x35 – 60x55cm 
Max brukarvikt: 250kg 
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Bima svankstöd Klassificering: ISO-kod: 180945 

 Avsedd för att användas i rullstol men kan också 
användas i t.ex. bil eller på köksstol. 
Avlastar och ger stöd åt ländrygg och svank. Stadig 
fastsättning med fästband och spännen. 
Justeringsmöjlighet åt alla håll. Svankstödets 
baksida är försedd med antiglid textil för säker 
fixering mot underlaget. 
Stommen formgjuts i två olika material:  
1. Kallskum som ger bra stöd åt ländrygg och 

svank. 
2. Viskoelastiskt skum som formar sig individuellt, 

ger öm rygg och svank stöd samt avlastning. 

Mått: 42x28x5cm och 47x28x5cm 

Ryggdyna med svank 
och sidostöd 

Klassificering: ISO-kod: 180945 

 Anatomiskt utformad ryggdyna som ger ett bra stöd 
för hela ryggen. Både för svank och stöd i sidled. 
Fastsättning med kardborreband och resår som gör 
det möjligt att justera ryggdynan i höjdled. 
 
Bredd: 40cm 
Höjd: 43cm 
Svank: 5cm 
Sidostöd: 2,5cm  

Enkelt svankstöd Klassificering: ISO-kod: 180945 

 Ett litet enkelt svankstöd som finns i två olika 
hårdheter, mjuk och medium. 
Fastsättning med resårband.  
Överdrag av svart polyester manchester. 
Mått: 35x17x4cm och 40x17x4cm 
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