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brukarinformation och skrotningsanvisning.

Nima Luft
Lätt, luftig och skön dyna med mjuk och
stötdämpande sits.
Teknisk specifikation/
Varudeklaration

Nima Luft

Dynans Bas
Fasade kanter på dynans undersida för att passa i både
hängmattesits och plansits.
Botten i hård cellplast gör dynan formstabil

Beskrivning
Nima luft är en skumdyna med fjäderkasett i
sittgropen.
Dynan är väldigt lätt och luftig samtidigt som
den ger ett mjukt sittande och hög
tryckavlastning under sittbensknölarna
Dynans bas andas mycket väl vilket ger
brukaren ett bra mikroklimat.

Fjäderkassett i sittgropen gör dynan luftig och
komfortabel och ger utmärkt tryckavlastning. Den
fördelar trycket under sittbensknölar och svanskotan.
Mjukt sittskikt som ger komfort.
Material i dynbas: Polyeter, cellplast, X-Pocket-fjäder
kassett
Ytskikt: Högelastisk polyeter 50kg/m3

Överdraget är ett distansöverdrag i 3D mesh
vilket ger förhöjd komfort och luftighet.

Tvättråd
Dynan kan ytdecinficeras med på marknaden
förekommande medel men ej tvättas i
maskin.

Tillbehörsförteckning

Överdraget tvättas i maskin 60 grader och kan
torktumlas.

- Överdrag standard 3d mesh ej ink skyddat.
-Inkontinensskyddat överdrag.

Dynans vikt
0,5-1,3 kg, beroende på storlek.

-Hygienhätta

Brukarvikt
Max 150 kg

Produkten är CE Märkt

Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande
/ Skötselinstruktioner/Monteringanvisning
1. Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och både dynan och överdraget är märkt med etiketter som visar
hur dynan skall placeras på stolen. Iaktag denna märkning, det är viktigt att dynan placeras rätt.
2. Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.
3. Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat.
4. Rengöring och skötsel Vid behov eller mellan två brukare, tvätta för hand och desinficera t.ex med Virkon.
Plantorka dynbasen. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.
5. Skrotningsanvisning. Uttjänt dyna sorteras under brännbart
6. Anpassing. Anpassning av mått, sitsvinkel, benlängdsskillnad, (m.m.) görs enligt beskrivning/ skiss i fabrik. Mindre
beskärning går att göra i skummet för att uppnå extra avlastning.

Nimacare AB. Sigurdvägen 4, 18254 Djursholm,
Sverige Fax: +46 8 55 11 73 90
Mail: info@nimacare.se Växel: +46 8 515 17 111

