Brukar- och förskrivarmanual

-Relax DuogelRelax Duogel är tillverkad och avsedd för att användas i alla på marknaden förekommande
rullstolar. Denna manual skall användas för den Relaxdyna som erhållits. Om det är någon
information i denna manual som är oklar eller om du behöver ytterligare hjälp, vänlig kontakta Salubrious AB. Maxvikt brukare: 130 kg.
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-Relax DuogelPlacering:
Relax Duogel är uppmärkt på både dynstomme och överdrag för rätt placering.
För korrekt placering av Relax Duogel gör följande:
1. Hitta etiketten med texten ”back” och en pil på överdraget. Dynstommens markeringar för rätt placering återfinns på produkten. (Dynan exkl. överdrag)
2. Placera dynan på sitsen så att öppningen på överdraget, där ”back” och pil är
markerade, hamnar bak på stolens/ rullstolens sittyta. Pilen skall peka uppåt.
Viktigt att tänka på när du sätter på överdraget.
3. Nu är Din dyna klar att användas!

Öppningen placeras bak på
stolens/ rullstolens sittyta.

Förvaring:



Relax Duogel bör förvaras i rumstemeperatur på en ren, torr
plats och plant i sin låda när den inte används. Används
dynan under extrema temperaturer (mindre än -20oC eller
mer än +40oC), vänta då tills dynan återfått rumstemperatur
innan användning.

-Relax DuogelRengöring:
Överdrag:
1. Öppna överdraget och dra ut dynan. Används ett avtorkningsbart överdrag på Relax Duogel kan man torka av dynan med mild tvållösning
eller desinfektionsmedel direkt på överdraget om så önskas.
2. Överdraget tvättas i maskin på 60˚C. Hängtorka eller torka i torkskåp på
låg temperatur, max 30˚C. Använd ej blekmedel.
Dynstomme:
1. Rengör dynstommen (den inre plastfilmen) med mjuk fuktig trasa och
utspädd tvållösning eller desinfektionsmedel. Använd inte rengörings
medel med slipmedel eller starka kemikalier. Var noga med att torka
bort alla tvålrester med rent vatten och ren trasa. Sänk aldrig ner dynan
i vätska, detta skadar dynan (svår att få torr).
2.

Låt dynan torka!

3. Sätt på överdraget på dynan när detta torkat helt, stäng dragkedjan.
Observera att markeringen ”bak” på dynstommen alltid ska vara åt
samma håll som öppningen på överdraget.
Dynstomme.

Överdrag.

Öppning. (Baksida)



nikskrot med mera. I övrigt hänvisar vi till gällande miljölagstiftning
och de rutiner i de kommuner där produkten ska utrangeras. Gällande emballage så är vi anslutna till Reparegistret för att minimera
miljöpåverkan. Kartong återvinns som returkartong.
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Salubrious AB har avtal med Rangsells med avseende på elektro-

En kasserad dyna med överdrag slängs i behållare för brännbart
avfall.

Silikonrengöring:
Relax Duogel innehåller silikonbaserad gel för att få maximal komfort etc. Gelet
ligger inpackat i en gelpåse som i sin tur omges av absorberande skum. Utanpå
finns ytterligare ett plasthölje och inkontinensöverdrag. Om silikongelen, mot all
förmodan, lyckas komma igenom alla dessa barriärer gäller följande rengöring.
(Det ska mycket till för att gelen ska komma ut genom alla barriärer.)
1. OBS! Viktigt! Begränsa snabbt området, undvik vidare spridning av silikongelet.
Tänk på skor, rullstolshjul och själva rullstolen etc.
2. Använd ett fettlösande medel (företrädelsevis outspätt YES diskmedel)
och lätt fuktad trasa. Bearbeta ytan där läckaget har uppstått.
3. Eftertorka med torr alternativt lätt fuktad mikrofiberduk.
4. Vid behov, upprepa behandlingen tills önskat resultat är uppnått.
5. Eftertorka tills allt rengöringsmedel är borta.
För ytterligare information och vägledning, vänligen kontakta Salubrious AB!
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