
Överdrag Titex-hygienöverdrag 
Mellan varje patient skall det mörkblåa Titex-hygienskydd tvättas och desinficeras. 
Titex hygienskydd tål 60°C och kan torktumlas en kort tid i 100°C, eller dropptorkas.

Överdrag Bomull klarblå. (beställningsvara)
Bomulls-överdraget  kan tvättas i maskin, 40 °C . Tål ej torktumling.

Torka av produkten genast med kallt vatten, om urin, avföring eller blod har kommit på T-dynan eller dess överdrag. 
Torka av med milt diskmedel och/eller ytdesinfektionsmedel med tensider vid behov. Lufttorka.

Avtorkningsbar

Titex överdrag:

T-dynans användningsområde är avsedd för positionering i säng eller på gymnastikmatta. Produkten kan användas
för personer med ingen eller mycket liten egen förmåga till lägesändringar. Korrekt användande av T-dynan kan
förebygga kontrakturer, deformiteter, trycksår och kontrollera spasticitet. De kan också användas för att avlasta
ryggen vid smärtproblematik. T-dynorna kan användas av brukare med asymmetriska kontrakturer.
Produkten skall provas ut och förskrivas av Legitimerad personal.
Vg se hemsidans bildgalleri och 24-tim pos plan . www.togemo.se

Benämning Art.nr Bredd / Diameter Höjd / Diameter

T-dyna C&S 1XL 71 / 15 cm 20 / 15 cm

T-dyna C&S 1WP 51 / 15 cm 15 / 15 cm

T-dyna C&S 2WP 71 / 20 cm 20 / 20 cm

T-dyna C&S 3WP 71 / 25 cm 20 / 20 cm

T-dyna C&S 6WP 71 / 20 cm 20 / 15 cm

T-dyna C&S 7WP 46 / 10 cm 15 / 10 cm

Tillverkare:
C&S Seating Ltd, UK.

T-dynor 

Togemo AB – Östra Vagngatan 8 - 702 27 ÖREBRO
Tlf kundservice: 019-25 40 40 Tlf produktfrågor och rådgivning: 0722 19 59 69, E-post: post@togemo.se

v.2021.1

Undvik att positionera brukaren så att 
risk finns att andningsvägarna ej är fria

Användandet av T-dynan medför en statisk positionering och passar INTE 
rastlösa/ oroliga brukare. Produkten bör kombineras med Care Waves övriga 
positioneringskuddar för att avlasta och minska eventuellt tryck på hälar, lår och 
vadben. T-dynan ger också en bra möjlighet att korrigera ”windswept hips”.
Vid ”windswept hips”, kombinera med Universalkudde Par.

Passar till T-dyna Överdrag Titex (original) Överdrag Bomull

1XL 1XL-TX 1XL-TC

1WP 1WP-TX 1WP-TC

2WP 2WP-TX 2WP-TC

3WP 3WP-TX 3WP-TC

6WP 6WP-TX 6WP-TC

7WP 7WP-TX 7WP-TC

Skumbas:

Tål EJ sköljmedel.

Överdrag till T-dynor

Tål ej sköljmedel

Tål ej sköljmedel

http://www.togemo.se/


Produktens användningsområde är avsedd för positionering på gymnastikmatta, undantagsvis i säng.  Dynans
uppbyggnad gör att sidokuddarna kan tas av för att få mer plats för benen. Den lilla tunna kudden i mitten kan 
också tas av om endast korrigering av abduktion avses. Produkten skall provas ut och förskrivas av Legitimerad 
personal.
Vg se hemsidans bildgalleri och 24-tim pos plan . www.togemo.se

Adduktionsdynan  ger möjlighet att kontrollera och undvika för mycket abduktion av benen i ryggliggande position. 
Dynan ger möjlighet att samla ihop paretiska och hypotona ben.

Adduktionsdynan ger också en bra möjlighet att korrigera ”windswept hips” 
framför allt när en kraftig adduktions-kontraktur redan finns och andra 
positionerings produkter ej fungerar.

Användandet av Adduktionsdynan medför en statisk positionering och passar
INTE rastlösa/ oroliga brukare. Produkten bör kombineras med Care Waves 
övriga positioneringskuddar för att avlasta och minska eventuellt tryck på hälar, 
lår och vadben. Produkten är inte stabil på mjukt underlag.

Undvik att positionera brukaren så att risk finns att andningsvägarna ej är fria.

Skumbas: Titex överdrag:

Avtorkningsbar. Tål EJ sköljmedel.

Denna kudden Art.nr Bredd Höjd Längd

APR small 49 cm 27 cm 13 cm

APR large 57 cm 34 cm 17 cm

Tillverkare
C&S Seating Ltd, UK.

Adduktionsdyna
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