4:1 Återvinning & Materialspecifikation
Innerdyna
Överdrag		
Bas		

BRUKSANVISNING
Art.nr. BR401-33

Kallskum med öppna celler samt vinyl är brännbart
Polyester, Nylon samt filterskumplast är brännbart
Skumplast är brännbart

Utgåva 4 2011-04-13

4:2 Garanti
Dynan och överdraget har garanti mot fabrikationsfel gällande två år från leveransdatum.
OBS! Medföljande registreringskort skall sparas.
4:3 Kombinationer
Varilite dynorna är avsedda för användning i på marknaden förekommande rullstolar samt sittsystem.
Varilite dynorna får endast kombineras ihop med Varilites egna tillbehör och reservdelar.
För övriga kombinationer, kontakta Anatomic SITT AB.

4:4 Brandtester
Brandtestad och godkänd enligt standarden ISO 7176-17; BS5852; BSEN 7177; BS597-1&2.

Varilite ProForm NX TM

Tack för att du valt en Varilite produkt!
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Anatomic SITT AB
Cascade Designs Limited.
Road Midleton
Co. Cork
Box Dwyer
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Norrköping
Republic of Ireland Telefon:
+353-214-632-399
SWEDEN
- Phone +46 (0)11-16 18 00

Anatomic SITT AB Sweden . Box 6137 SE-600 06 NORRKÖPING
Tel +46 (0) 161800 . Fax +46 (0) 162005 . info@anatomicsitt.com

www.anatomicsitt.com

2:1 Användningsområde
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3:1 Specialanpassning av basen

Antidecubitusdyna
Individuellt anpassningsbar dyna som ger möjlighet till riktig positionering av bäckenet.
Möjlighet att korrigera och / eller kompensera ett osymmetriskt bäcken.
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2:2 Så fungerar det
Börja med att undersöka om brukaren har ett snedställt bäcken. Om det förekommer snedhet,
anpassa enligt alternativ 2 nedan.

Anpassa basen till t.ex. brukarens rullstol genom att med kniv skära ur för t.ex. rullstolens armstödsfästen.
Bredden på dynan kan minskas med max 12 mm / sida.
Längden minskas propotionerligt fram respektive bak.
Med hjälp av Ampaskum (självhäftande skummaterial) kan Du dessutom bygga upp basen, allt efter indi		
viduella behov.
Vid användande i sk. ”hängmattesits” kan basen kompletteras med en planskiva i botten.
Om klädseln är väldigt slapp ska planskiva användas.

3:2 Placera dynan rätt.
Alternativ 1 (ej snedställt bäcken) Använd en Varilite Pro Form med hel bakre dyna.
1) Öppna ventilen utan att sitta på dynan.
2) Stäng ventilen.
3) Sitt ned på dynan. Korrigera ev. sittställningen om brukaren sitter osymmetriskt.
4) Öppna ventilen och låt luften pysa ut tills önskad komfort erhållits i ca. 10 - 15 sek. De flesta brukare
erhåller bäst komfort när det slutat pysa. Var uppmärksam på brukare med förtvinad eller artofierad
muskel- och ett vävnad under sittbensknölarna. Stäng ventilen något tidigare för dessa brukare.

Ventilen och handtaget på överdraget skall alltid placeras framåt. Tänk på följande efter isärtagning vid
exempelvis tvätt:

.
.
.

Sätt i innerdynan med ventilen placerad framåt. Dynan kan vändas upp och ned, beronde på om ventilen
ska sitta till höger eller vänster.
Som hjälp vid ihopsättning är innerdynan märkt FRONT (framåt) och överdraget märkt BACK (bakåt).
Placera dynan på plant och tillräckligt stort underlag.

5) Stäng ventilen.
Kombinationen av luft och skum ger en mycket lång livslängd. För att ytterligare förlänga livslängden,
kan ventilen med fördel öppnas regelbundet så att dynan återfyller sig med luft. För att ge brukaren en
individuell form efter ”återfyllning” av luft, upprepa steg 1 - 5 ovan. Om dynan inte fyller sig själv efter
att luften har varit utblåst, blås upp den manuellt.
Alternativ 2 (vid snedställt bäcken) Använd Varilite Pro Form med delad bakre dyna.
Börja med att undersöka om snedheten i bäckenet är fixerad eller rörlig.

3:3 Skötselanvisning, tvättråd och rekonditionering
När dynan behöver tvättas, ta ur innerdynan ur överdraget genom att öppna dragkedjan. Innerdynan torkas
av med en fuktig trasa, vid behov kan den tvättas med ett milt tvättmedel. OBS! se till att ventilen är stängd.
Överdraget maskintvättas i max 60o C. Om dynan blir punkterad kan en lagningssats beställas.
Torkas snabbast och bäst hängande! Kan torktumlas i låg temperatur.
Vid rekonditionering, torka noga med ytdesinfektionsmedel, alternativt sprit för att sterilisera dynan.

1) Öppna ventilerna utan att sitta på dynorna. Låt dem fylla sig med luft.
2) Stäng ventilerna.
3) Sitt ned på dynan.
4) Justera trycket i de bakre dynorna efter brukarens behov. Se bild för fixerat resp. rörligt bäcken
5) Komplettera eventuellt med ytterligare stöd t.ex. Anatomic SittBelt positioneringsbälte.

3:4 Användningssätt
Kombinationen av luft och skum ger en mycket lång livslängd. Vi rekommenderar att du återfyller din 		
dyna, minst en gång i veckan för att bibehålla optimal prestanda. Du bör dock kontrollera inställningen av
din sittdyna dagligen för att säkerställa att sittdynan inte punkterats eller att ventilen av misstag råkat 		
öppnat sig.
Kontakta genast Anatomic SITT AB om du misstänker att din sittdyna har punkterats.

Maximal brukarvikt

För att ge brukaren en ny individuell form efter återfyllning av luft, upprepa steg 1 - 6 till vänster.

< 230 kg

Om dynan inte fyller sig själv efter att luften har varit utblåst, blås upp den manuellt.
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