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Hans och Greta

Sittdyna och ryggdyna 
som ger balans och stöd.



Hans o Greta dynor  säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35, 434 39  KUNGSBACKA
Tel  0300-56 97 00
info@maydayaid.se   www.maydayaid.se 

Hans och Greta

Storlek Stl 1 stl 2 stl 3

Sitthöjd 9 cm

Sittbredd 20 cm 25 cm 30 cm

Sittdjup 20 cm 25 cm 30 cm

Ryggbredd 19 cm 21 cm 25 cm

Rygghöjd 25 cm cm 34 cm 36 cm

Yttermått (BxD) sittdyna 27 x 28 cm 33 x 31 cm 38 x 36 cm

Yttermått sittdynans höjd 9 cm 10 cm 11,5 cm

Yttermått ryggdyna (HxB) 26 x 27 cm 34 x 31 cm 36 x 34 cm

Vikt sittdyna 0,68 kg 0,91 kg 1,13 kg

Vikt ryggdyna 0,68 kg 0,91 kg 1,13 kg

Bälten Ja Ja Ja

Ryggdynan Greta kan placeras 
på en vanlig stolsrygg

Sits och ryggdynan 
kan läggas samman 
och bindas ihop med 
remmarna. Dynorna 
tar liten plats vid resor.

Tre olika storlekar av sits och ryggdyna:
storlek 1 brun
storlek 2 rosa
storlek 3 röd
Färgerna kan utgå och förändras.

Sittdynan HANS tillsammans med ryggdynan 
Greta  hjälper barn att sitta självständigt. 
Sittdynan Hans  är skålad och ger stabilitet 
åt sittben, ländrygg och höfter. Sittdynan har 
också en inbyggd abduktionsförhöjning som 
hjälper till att dela på benen. Ryggdynan Greta 
är formad för att ge balans och säkerhet 
även i sidled . 

Sittdynan Hans fixeras med en rem under 
stolen. Ryggdynan Greta monteras runt rygg-
stödet med den övre remmen.

I dynans sits finns ett höftbälte. Höftbältet 
placeras över barnets höft och kan spännas åt 
fram.

Båda dynorna är mjuka ”Soft Touch” och ger 
barnet ett skönt och bekvämt stöd för själv-
ständigt sittande  i såväl sittvagn eller på 
vanlig stol.

Materialet i sitsen släpper inte in vätska. 
Dynorna rengörs  enkelt med flytande tvål, 
diskmedel eller desinficeras.


