VIKTIG PRODUKTINFORMATION

SV

Justerbart sätessystem
Instruktionsmanual
Leverantör:
Kontrollera att användare av denna rullstolskudde får och
förstår den här viktiga produktinformationen.
Produkter som omfattas av denna manual
Evolution™, Evolution Wave™, Evolution PSV™, Evolution Wave PSV™, Meridian™, Meridian Wave™,
Zoid™, ProForm NX™, Solo™, Solo PSV™, Stratus™, JUNIOR Seat Cushion

Avsedd användning och kontraindikationer

Symbolbeskrivning

VARILITE-sätessystem är utformade för att placeras på sittytan i en rullstol för att fördela trycket, öka komforten och ge stöd för
sittställningen. Dessa sätessystem är utformade som tillbehör för rullstolsanvändare.

Viktgräns

Såvida inget annat anges är den högsta användarvikten för VARILITE-sätessystemen 294 kg (650 lb). Viktbegränsningar
utgör vanligen inte ett problem när kudden har rätt storlek för personen.
Viktgränsen för VARILITE JUNIOR är 90 kg (200 lb).
Skydd för hud

Stöd för sittställning

Typ av stöd för
sittställning

Evolution, Evolution Wave,
Evolution PSV, Evolution
Wave PSV, Solo, Solo PSV

Måttligt till högt

Måttligt till högt

Symmetriskt

Meridian, Meridian Wave

Högt

Högt

Symmetriskt

Zoid

Måttligt

Lätt

Symmetriskt

ProForm NX

Högt

Högt

Asymmetriskt

Stratus

Måttligt

Måttligt

Symmetriskt

JUNIOR

Måttligt

Måttligt

Symmetriskt

Varning/Var försiktig
Auktoriserad representant
i Europeiska unionen
Produktens bredd, vilket
motsvarar rullstolssätets
bredd

Produktens djup

BTM

Produktens undersida
eller nedåtriktade sida

Viktig varning och säkerhetsinformation
Produktens framsida eller
framdel

VARILITE-produkter ska väljas ut, konfigureras och föreskrivas av en sätes- och sittställningsexpert som kan avgöra om
produkten lämpar sig för individens specifika behov. Beskrivningen av avsedd användning räcker inte för att fastställa detta.
FÖR ATT UNDVIKA SKADA är det viktigt att du läser, förstår och följer anvisningar och varningar i den här manualen innan du
börjar använda din VARILITE-produkt

VARNINGAR
• Använd inte kudden om skummet i överdraget är skrynkligt eller vikt. Om skummet är skrynkligt eller vikt kan detta
skapa en tryckpunkt som kan leda till trycksår. Var noga med att inte skrynkla eller vika skummet under transport. Byt ut
överdraget om skummet är skrynkligt eller vikt.
• Se till att kudden och överdraget är fria från främmande föremål som kan skada kudden eller orsaka tryckpunkter.
• Hudrodnad kan vara ett tecken på begynnande trycksår. Kontrollera regelbundet huden för rodnad, särskilt kring beniga
partier. Kontakta omedelbart din vårdgivare om rodnaden kvarstår.
• Utöver vårdgivarens rekommendationer för korrekt uppblåsning och konfiguration av ditt VARILITE-sätessystem bör du följa
alla rekommendationer om lämpliga tidsintervall och tekniker för tryckminskning.
• Utsätt aldrig VARILITE-kudden för vassa föremål.
• Placera aldrig vassa eller tunga föremål på sätessystemet.
• Skydda kudden mot husdjursklor.
• Undvik permanenta skador på kudden genom att aldrig förvara sätessystemet i hög värme eller lämna det i en varm bil.
• Undvik vävnadsskador genom att inte sitta på en sittyta som har lämnats i direkt solljus eller en varm bil.
• Kontakta din vårdgivare om du har frågor som rör kuddens användning eller funktion.
• Vid byte av säte eller ryggstöd kan det vara nödvändigt att kontakta en vårdgivare eller sittställningsexpert för mindre
justeringar av rullstolen och tilläggsstöd eftersom rullstolssystem kan se mycket olika ut.

BACK

Produktens baksida eller
bakdel

Tillverkare

Tillverkningsdatum

Läs elektrisk
bruksanvisning

Lösning bestående
av minst 70 %
isopropylalkohol.

VARNINGAR
• För att säkerställa optimal prestanda hos kudden rekommenderar VARILITE att du lämnar ventilen öppen och låter VARILITEkudden fyllas helt över natten minst en gång i veckan. Upprepa inställningsproceduren för kudden nästa gång du ska
använda den.
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• Kontrollera kuddens luftmängd varje dag och vid höjdförändringar.
• Luftmängden minskar under tryck om det finns hål i kudden eller om ventilen inte är helt stängd. Kontakta omedelbart företaget som levererade kudden
eller VARILITE:s kundtjänst för information om hur du reparerar din kudde om du misstänker att den har hål.
• VARILITE-kuddar och överdrag ska alltid användas tillsammans. Kuddöverdraget är en viktig del av sätessystemet för optimal prestanda. Användning av
kudden utan överdraget ökar antändningsrisken. När kudden och överdraget används tillsammans har VARILITE-sätessystemen ett flamskydd motsvarande
ISO 8191-1 och ISO 7176-16. Evolution, Meridian och Zoid uppfyller dessutom kraven i BS EN 1021-1 och BS EN 1021-2.
• Om rullstolen är utrustad med en tygbeklädd sittyta bör du kontrollera att den sitter lämpligt så att det inte blir en hängmattseffekt eller påverkar
sittställningen på ej avsedda sätt.

Produktinformation och specifikationer
Observera: Om du har en Evolution-, Solo- eller Stratus-kudde kan kudden tas loss från överdraget och ventilsidan flyttas från
den ena sidan till den andra. Zoid-kuddar måste användas i en riktning och kan inte vändas.
Material som använts vid tillverkningen av VARILITE-sätessystem: VARILITE-produkter tillverkas helt utan latex och ftalater.

MONTERING OCH JUSTERING AV KUDDEN
1. Ta kudden ur förpackningen och öppna ventilen genom att vrida den motsols. Låt kudden fyllas helt. Sitt inte på kudden
under tiden.
2. Stäng ventilen genom att vrida den medsols.
Justera luftmängden i kuddar med PSV™ (tryckavläsningsventil):
Följ stegen nedan för korrekt justering:
1. Börja med kudden på rullstolen, uppblåst så mycket det går och med ventilen stängd.
2. Sätt dig på kudden.
3. Öppna ventilen genom att vrida den motsols tills den förinställda positionen (1, 2 eller 3) visas i indikatorfönstret.
Använd position 2 om inte vårdgivaren anvisar annat. Luft släpps ut tills ventilen stängs automatiskt (ungefär 10–15
sekunder). Bild A
4. Stäng ventilen genom att vrida den medsols när den har slutat släppa ut luft. Detta förhindrar att ytterligare luft släpps ut
t.ex. på grund av viktförflyttningar, transporter eller rörelse.

ÖPPNA

PSV-ventilen är placerad på höger sida av VARILITE-kuddar. Ta kudden ur överdraget och rotera PSV-ventilen 180° om du
vill använda den från den vänstra sidan. Förhindra skador på ventilkroppen genom att öppna ventilen helt med hjälp av en
13 mm U-skruvnyckel (0,5 tum) och placera skruvnyckeln på de platta utsprången längst ned på ventilkroppen. Bild B
Justera luftmängden i kuddar med standardventil:
1.
2.
3.
4.

Börja med kudden på rullstolen, uppblåst så mycket det går och med ventilen stängd.
Sätt dig på kudden.
Vrid ventilen motsols för att öppna den och släppa ut luft. Du bör sjunka ungefär 2,5–5 cm (1–2 tum). Bild C
Stäng ventilen när rätt luftmängd har nåtts. Det är vanligen då det finns 1,3–2,5 cm (0,5–1 tum) av luft och skum mellan
sittbenen och sittytan. Följ alltid din vårdgivares rekommendationer för lämplig justering av kudden.

STÄNG
INDIKATORFÖNSTER

Bild A

VRID HÄR MED
SKRUVNYCKEL

Bild B
ÖPPNA

STÄNG

Bild C

FELSÖKNING
Upphör omedelbart att använda produkten och kontakta din vårdgivare om du misstänker att kudden inte håller luften. Kontakta
VARILITE:s kundtjänst för ytterligare hjälp.
Så fastställer du var en läcka finns (vattentest):
1. Ta bort överdraget och blås upp kudden. Stäng ventilen helt genom att vrida den medsols.
2. Fyll ett stort handfat eller ett badkar med flera cm vatten.
3. Doppa kudden i handfatet eller badkaret.
Om det finns hål i kudden bör du se små luftbubblor från platsen där hålet finns. Bild D
Kontakta företaget som tillhandahöll produkten, VARILITE:s kundtjänst eller din vårdgivare om du ser bubblor komma ur
kudden.
Kudden är obekväm eller
instabil

Följ anvisningarna i ägarmanualen för inställning och användning av kudden. Kontrollera
att kuddens komponenter sitter korrekt och rätt väg i överdraget samt att kudden är rätt
väg på sittytan (se diagrammet i ägarmanualen för anvisningar om riktning). Kontakta din
vårdgivare om kudden fortfarande är obekväm eller instabil.

Kudden halkar runt på
rullstolen

Kontrollera att sidan med halkskydd sitter nedåt och att sätessystemet har rätt riktning.
För ytterligare grepp kan du fästa kudden på sittytan med de kardborrefästen som finns på
kuddöverdragets undersida.

Bild D
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RENGÖRING OCH DESINFICERING

Anvisningar för
rengöring och
desinficering
av överdrag

Varning: Desinficera inte ditt sätessystem med kvartära ammoniak-, klor- eller väteperoxidbaserade produkter. Dessa
produkter kan skada ditt sätessystem.
Desinficeringsmedel är INTE effektiva på porösa ytor såsom skum eller trä. De kan vid behov rengöras genom att
stryka av dem med en fuktig trasa. De kan inte desinficeras effektivt och ska INTE användas av olika individer.
VARILITE rekommenderar att en lösning på minst 70 % isopropylalkohol används som desinficeringsmedel.
Rengöring och desinficering av överdraget:
Se tvättsymbolerna i detta dokument och på tvättlappen.

Anvisningar
för rengöring
av kudde

Rengöring och desinficering av kudden:
1. Handtvätta kudden i varmt kranvatten tills all synlig smuts är borta. Använd ett milt flytande diskmedel vid behov.
Upprepa vid behov.
2. Skölj kudden noga så att medlet är helt borta från kudden.
3. Låt kudden torka i minst 30 minuter.
4. Spreja hela kudden med 70 % isopropylalkohol (IPA) och se till att hela kudden är indränkt.
5. Låt kudden dra i 70 % IPA i 10 minuter.
6. Upprepa steg fyra och fem en gång till.
7. Kontrollera att kudden är helt torr innan du börjar använda den igen.

Anvisningar
för
desinficering
av kudde

Anvisningar för Meridian-kudde
1. Blås upp kuddens bäcken- och lårkammare utan belastning genom att öppna respektive luftventil. Stäng ventilerna när
respektive kammare är helt uppblåst.
2. Låt användaren sitta på den helt uppblåsta kudden och öppna den grå ventilen för att släppa ut luft ur bäckenkammaren.
Stäng ventilen när användaren sitter på ungefär 13 mm (0,5 tum) luft och skum. Genom att först ställa in bäckenkammaren
kan bäckenet sjunka ned maximalt, vilket ger optimal tryckfördelning.
3. Öppna den svarta ventilen för att släppa ut luft ur lårkammaren när bäckenet placerats på rätt. Stäng ventilen när optimal
belastning på låren har nåtts. Den separata lårkammaren möjliggör maximal belastning på låren. Ökad belastning på låren
minskar trycket på sittbenen om sådant tryck orsakar besvär.

BÄCKENKAMMARE

LÅRKAMMARE

VENTIL FÖR
LÅRKAMMARE
(svart)
VENTIL FÖR
BÄCKENKAMMARE
(grå)

Nedsjunkningsnivån i
respektive kammare justeras
med en tvåvägsventil.

Anvisningar för ProForm NX
Dessa riktlinjer tillhandahålls för att ge sittställnings- och mobilitetsexperter information om rekommenderade verktyg och
justeringstekniker för produkten ProForm NX.
ProForm ska justeras enligt anvisningar från en sittställningsexpert och i enlighet med önskad sittställning. Kontrollera att
det finns 1,3–2,5 cm (0,5–1 tum) av luft och skum mellan sittbenen och sittytan när sittställningen justeras. Följ alltid din
vårdgivares rekommendationer för lämplig justering av kudden.

ÖVERDRAG
FLYTANDE
KUDDE I
LUFTSKUM

Modifieringskomponenter
1. Modifiera konturbasen med ett skärblad eller en elektrisk kniv.
2. Skär den modifierbara kilen med ett skärblad eller en elektrisk kniv.
3. Skär den modifierbara lårkudden med ett skärblad eller en elektrisk kniv. Använd de streckade linjerna undertill som
måttreferens.
Var försiktig när du skär med skärblad.
1

2

3

MODIFIERBAR
LÅRKUDDE

KONTURBAS
MODIFIERBAR
KIL

Fästa överdraget
4. Vik det medföljande kardborrematerialets kroksida på hälften så att du har krokar på båda sidor.
5. Placera kardborrematerialets öglesida på kuddens framsida och underkant på sidan om modifieringen.
6. Dra i överdraget med ett fast grepp och vik det över sig själv. Fäst kroksidan i respektive öglesida.
4

5

6
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TRANSPORT, BORTSKAFFNING OCH ÅTERVINNING
Placera din VARILITE-produkt i en plastpåse för att hålla smuts och skräp borta och placera den i en kartonglåda om du behöver
frakta den.
Hantera din VARILITE-produkt som vanligt avfall när den inte längre kan användas och kasta den enligt alla gällande lokala
bestämmelser. Kontakta din lokala återvinningsmyndighet för att avgöra om produkten kan återvinnas.

INFORMATION OM TILLVERKARE OCH GARANTI
Kontakta återförsäljaren eller distributören du köpte produkten av för information om garanti för VARILITE-produkter.
Produkter kan omfattas av ett eller flera amerikanska och internationella patent och varumärken, bland annat VARILITE®,
Evolution™, Evolution PSV™, Evolution Wave™, Meridian™, Meridian Wave™, Zoid™, ProForm NX™, Solo™, Solo PSV™,
Stratus™, JUNIOR Seat Cushion.
Rapportera incidenter med allvarliga skador till VARILITE:s kundtjänst. Meddela även tillverkaren eller distributören samt
behörig myndighet i medlemsstaten där du har din hemvist om du har din hemvist i Europeiska unionen.
Informationen i denna manual kan ha ändrats sedan detta dokument trycktes. Aktuell information finns på vår webbplats
www.VARILITE.com.
Produkter kan registreras på vår webbplats www.VARILITE.com.

VARILITE:s kundtjänst:

Auktoriserad representant för VARILITE i EU:

4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134 USA
Telefon: (800) 827-4548
Fax: (206) 343-5795
www.VARILITE.com

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Tyskland
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