
StimuLITE 

®

TRYKKAVLASTANDE HONEYCOMB TEPPE
Allsidige løsninger for trykkavlastning i sitte og posisjonering
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SBS-1 SBS-2 SBS-3 SBS-4 SBS-5 SBS-6 SBS-7

StimuLITE® Honeycomb tepper er fleksibel 
og allsidig. De kan brukes overalt hvor økt 
trykkavlastning og ventilasjon er nødvendig. 
Eksempler er seter, posisjoneringsapplikasjoner 
eller langvarig liggende, justeringer eller for 
pustende eller utformet ryggstøtte. Materialet 
følger alle former, er holdbare og kan bli kuttet 
med en saks eller varm kniv i en hvilken som 
helst størrelse. Bore- eller knutelås kan limes med 
kontaktlim eller sys med en industriell symaskin.

For posisjoneringsløsninger med 
direkte hudkontakt kan StimuLITE® 
Honeycomb tepper brukes med 
tekstiltrekk på den ene siden, slik 
at armen eller hodet kan hvile uten 
behov for ekstra polstring.

StimuLITE® Honeycomb tepper er egnet for å 
øke trykkavlastning og komfort av sitteplasser 
både på kontoret, i hjemme eller på hagemøbler, i 
sportsutstyr og på reiser. En tynn teppe med åpne 
celler på begge sider brukes ofte i sengetøy eller 
hygiene miljø.

StimuLITE® Honeycomb teppe er lett å holde 
ren. I motsetning til mange andre materialer, 
påvirket dette avanserte materialer ikke av 
kroppsvæsker og er lukt resistente. Materialet 

kan vaskes i maskin på 60° og tørkes 
i tørketrommel eller tørkeskåp. Kan 
også desinfiseres med Virkon.

Hvis du er ekstremt følsomme for 
trykk, er StimuLITE® Honeycomb 
tepper nå  tilgjengelig i en ekstra myk 
versjon.
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Konstruktion Art.nr HMS nr. Bred Lenge Høy Beskrivning

Helt åpne 
celler på  

begge sider

SBS-1
SBS-1 90/60
SBS-1/48

207516
230172
230173

60 cm
60 cm
60 cm

  60 cm
  90 cm
120 cm

1,25 cm
1,25 cm
1,25 cm

Brukes til ulike sitteflater, dusj 
stol, kommode. etc. Gir stabi-
litet gjennom økt friksjon

Åpne celler 
ene side, 

perforerad 
plastfilm på 
andre siden

SBS-2
SBS-2 90/60
SBS-2/48

207517
230174
230175

60 cm
60 cm
60 cm

  60 cm
  90 cm
120 cm

1,25 cm
1,25 cm
1,25 cm

Et lager av celler, en festeflate, 
lett å danne over all overflater 
med åpne celler opp. SBS-2, 
4, og 5 har samme funksjon, 

tykkere matter gi mer 
trykkavlastning

Åpne celler 
ene side, 

perforerad 
plastfilm på 
andre siden

SBS-2/XS 207518 60 cm 60 cm 1,25 cm
Et lag med ekstra myke celler 
for sensitiv hud. Har samme 
funksjon og trykkavlastning 

som SBS 2 teppe. Rekommend-
ert till bruk på mykt underlag

Åpne celler 
ene side, 

luftgjennom-
trengelig 

stoff på andre 
siden

SBS-3
SBS-3 90/60
SBS-3/48

207519
230176
230177

60 cm
60 cm
60 cm

  60 cm
  90 cm
120 cm

1,25 cm
1,25 cm
1,25 cm

Et lag med celler. Stoff på den 
ene siden eliminerer behovet 

for trekk og minimerer slitasje 
på arm og hodestøtte

Åpne celler 
ene side, 

perforerad 
plastfilm på 
andre siden

SBS-4
SBS-4 90/60
SBS-4/48

207520
230178
230179

60 cm
60 cm
60 cm

  60 cm
  90 cm
120 cm

1,70 cm
1,70 cm
1,70 cm

Et lager av celler, en festeflate, 
lett å danne over all overflater 
med åpne celler opp. SBS-2, 
4, og 5 har samme funksjon, 

tykkere matter gi mer 
trykkavlastning

Åpne celler 
ene side, 

perforerad 
plastfilm på 
andre siden

SBS-5
SBS-5 90/60
SBS-5/48

207521
230180
230181

60 cm
60 cm
60 cm

  60 cm
  90 cm
120 cm

2,50 cm
2,50 cm
2,50 cm

Et lager av celler, en festeflate, 
lett å danne over all overflater 
med åpne celler opp. SBS-2, 
4, og 5 har samme funksjon, 

tykkere matter gi mer 
trykkavlastning

Åpne celler 
ene side, 

perforerad 
plastfilm på 
andre siden

SBS-5/XS 207522 60 cm 60 cm 2,50 cm
Et lag med ekstra myke celler 
for sensitiv hud. Har samme 
funksjon og trykkavlastning 

som SBS 5 teppe. Rekommend-
ert till bruk på mykt underlag

Åpne celler 
ene side, 

perforerad 
plastfilm på 
andre siden

SBS-6 207523 60 cm 60 cm 2,50 cm
To lag av celler, god 

trykkfordeling . Brukes for 
ryggstøtte eller posisjonering, 
og sitteflatene på tyngre eller 

trykkfølsomme brukere

Ingen åpne 
celler. Per-

forerte plast-
film på begge 

sider

SBS-7 207524 60 cm 60 cm 2,00 cm Et lag av celler, opplevs som 
den mest solide teppe. For
posisjoneringskil for feil 

bekken, scoliosuttag, fotstøtter
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