
AIRHAWK™ Comfort Seating System

AIRHAWK™ LTV optimerar din sittkomfort var än du 
befi nner dig och hjälper dig som har problem med 
t.ex ryggsmärtor, kotkompressioner, ischias, smärta 
i svanskotan med mera. Dynan kan med fördel kan 
användas på tåget, fl yget, bussen eller som utom-
ordentligt komplement till din arbetsstol.

• Undvik domningar i benen och “träsmak”

• Reducerar stötar och vibrationer

AIRHAWK™ sittdynor är utvecklad med Dry Floatation®-tekniken 
som med stor framgång använts inom hälso- och sjukvården, bland 
annat i rullstolar sedan 70-talet. Tekniken innebär att man sitter ned-
sänkt i dynan på sammanlänkande luftceller vilka fördelar trycket 
över hela sittytan och säkerställer en god blodcirkulation. I och med
att man sitter på luft så absorberas de skadliga verkningarna av 
stötar och vibrationer från underlaget. Dynan anpassar sig efter 
brukarens kroppskonstitution och stödjer bäckenets utformning.

AIRHAWK™ sittdyna kan användas både i förebyggande och 
behandlande syfte, och är lätt att installera.

• Ökar sittkomforten
• Motverkar domningar & ”träsmak”
• Minskar skadliga vibrationer
• Absorberar stötar
• Anpassar sig efter varje enskild brukare
• Väger endast 450 g
• Bygger endast 1 cm på höjden
• Flexibel – lätt att ta med / fl ytta
• Tvättbart överdrag med antiglidyta
• 1 års garanti

Aldrig mera träsmak!

Vill du att den sista timmen
ska kännas som den första?

Finns även i svart 
   och burgundi läder

Sitt på
luft!

VAR DU ÄN SITTER! Airhawk fi nns för person- och lastbilar, truckar, 
entreprenadmaskiner, MC, kontorsstolar etc.



DRY FLOATATION®-technology

Sex frihetsgrader.
AIRHAWK™-dynorna är konstruerade av individuella 
luftceller som rör sig oberoende av varandra och tillåter 
varje cell att vridas, snurras och böjas för att anpassas 
exakt efter varje brukares anatomi.

Låg ytspänning.
Cellernas unika design tillåter att man sjunker ner i dynan 
utan att deformera huden.

Konstant mottryck.
När man sätter sig i en AIRHAWK™ sittdyna är alla krafter 
och trycket från dynan mot kroppen konstant på alla punkter. 
När man sjunker ner i dynan fördelas trycket över en större 
yta vilket ger ett minimerat tryck per ytenhet.

Låga friktions och skjuvkrafter.
Friktionskrafter agerar i motsatt riktning mot rörelseriktningen. 
Skjuvkrafter uppstår vid motsatta parallella krafter. Både friktion 
och skjuvkrafter bidrar till att minska blodfl ödet. Luftcellernas 
utformning och oberoende rörelseförmåga reducerar dessa 
krafter när brukaren rör sig på dynan.

Så påverkas kroppen av sittande.
När man sitter utsätts kroppen för fl era olika påfrestningar. Trycket över känsliga områden i stussen ökar. Friktion 
och skjuvkrafter sträcker skinnet och kan orsaka obehag och försämrad genomblödning. Under färd med fordon 
utsätts även kroppen för vibrationer. Allt sittande under längre tid kan således påverka kroppen negativt och ge 
upphov till smärta och andra obehag. Bäckenets position fortplantar sig uppåt längs ryggraden vilket leder till att 
ett asymmetrisk eller ensidig sittande kan orsaka besvär även i rygg och axlar.

Ett sätt att förbättra sittandet är att ha en konturerad sittdyna som följer kroppens utformning och fördelar 
trycket över en stor yta, vidare så bör mottrycket från dynan vara konstant och så lågt som möjligt. Friktion och 
skjuvkrafter bör reduceras. Positionerande förmåga är viktigt för att optimera bäckenets position.

Dry Floatation®-tekniken i Airhawks™ sittdynor åstadkoms genom ett kontrollerat luftfl öde i sammankopplade 
luftceller. Man har på detta sätt imiterat vattnets unika tryckavlastande förmåga.

• De röda och gula områdena
 visar ett konvetionellt säte där
 ett högt tryck ger dåligt blod-
 cirkulaion.

Indepentent studies done by Liberty Mutual 
and Virginia Polytechnic Institute.

• AIRHAWK™-dynan ger ett 
 betydligt lägre tryck och säker-
 ställer en god blodcirkulation

Konventionell stol/säte

AIRHAWK™
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™-dynorna är konstruerade av individuella 

Datoriserad tryckmätning


