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BRUKARINFORMATION/BRUKSANVISNING

Introduktion
StimuLITE® sittdynor är avsedda för
rullstolar och tillverkade för att förebygga
trycksår.
De sittdynor som har 2 lager StimuLITE®
material, Slimline™, Sport, Smart &
Silver, är främst avsedd för att förebygga
trycksår. De sittdynorna med 3 lager
Stimulite® material, Contoured, Classic
samt Classic Barriatric är avsedda för
högriskbrukare.
Alla Stimulite produkter är mycket luftoch fuktgenomsläppliga allt för att Du
skall sitta torr och sval.

Bruk av dyna
Dynan är tillverkad för att kunna
användas i det dagliga livet. Det går
utmärkt att ha dynan på andra ställen
som i bilen eller i duschen om behovet
uppstår. Den tål också vanliga
temperaturer från -30° till +60° C.
Innan Du tar din StimuLITE® produkt i
bruk skall emballaget tas bort.
Dynans överdrag sitter på produkten när
den levereras. Produkten fungerar bäst
med sitt överdrag på men det är inte
farligt att sitta på den utan.
Första användning/utprovning.
Kontrollera att Du fått rätt storlek så att
den passar bra i Din rullstol.
Placera dynan i den stol den skall
användas i. Placera dynan med
överdraget på med den släta tygsidan
uppåt och den avrundade sidan bakåt
med uttag för ryggrören.

Om din produkt kommer med ett
inkontinensskydd skall det placeras med
vita sidan upp inuti överdraget under
dynan.

Tvätta dyna och överdrag separat i
medföljande tvättpåse. Ju oftare du
tvättar dynan desto bättre för dynans
form och egenskaper.
Kontroll av dyna
Det är lämpligt att regelbundet kontrollera
sin sittdyna. Tag då av överdraget och
tryck på cellerna med fingrarna. Cellerna
skall vara fjädrande spänstiga. Om de
inte är det är dynan uttjänt och Du bör då
kontakta Din terapeut för ny utprovning.

När dynan ligger i stolen skall Du sätta
dig. Dynan är mycket stabil och tillåter
överflyttning i flera steg. Tänk på att
byxor med stora bakfickor och stora
dekorationer kan orsaka obehag. Dynan
är mycket luft- och fuktgenomsläpplig för
att Du skall sitta torr och sval. Tänk på
detta även vid val av byxor för att få
maximal effekt av dynan. När Du sitter
över hela sittdynan skall Du inte känna
något obehag.
Sitta igenom
Kontrollera regelbundet att Du sitter bra
på din dyna. Det görs enklast att Du lutar
Dig framåt och känner under
sittbensknölarna med fingrarna. Känner
Du botten bör detta undersökas noggrant
av terapeut.
Om du upptäcker olägenheter med
din sittdyna eller rodnader på huden,
som kvarstår efter 5 minuter, avbryt
användningen och kontakta din läkare
eller terapeut.

Brand
Samtliga StimuLITE® sittdynor är brandtestade och
-märkta
Garanti
2 års garanti gäller för StimuLITE®
sittdynor. Garantin inkluderar skador som
beror på tillverkning eller materialfel.
Garantin täcker inte onormalt
handhavande eller förslitningsskador.
När produkten är uttjänt
När produkten är förbrukad lämnas den
till plaståtervinning.

Produktinnehåll
StimuLITE® är tillverkade av 100%
TPU. Överdraget består av Cordura®
och polyester.
Lycka till med din StimuLITE® sittdyna
Tvätt-rengöring
Stimulite® sittdyna kan antingen
handtvättas eller tvättas i maskin.

Kardborrebanden på överdraget skall om
möjlig passa med de kardborre som sitter
på rullstolens sitsduk. Sittdynans
dragkedja skall vara stängd och bakåt
mot ryggstödet.
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Max 30 min

Max 50°

Använd små mängder kulörtvättmedel
utan blekmedel.
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