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2:1 Placera dynan rätt

3:1 Användningssätt

Ventilerna och handtaget på överdraget skall alltid placeras framåt. Tänk på följande efter isärtagning

Kombinationen av luft och skum ger en mycket lång livslängd. För att ytterligare förlänga livslängden,

vid exempelvis tvätt:

ska ventilen öppnas regelbundet så att dynan återfyller sig med luft.

t

Sätt i innerdynan med ventilerna placerade framåt.

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

t

Som hjälp vid ihopsättning är innerdynan märkt FRONT (framåt) och överdraget märkt BACK (bakåt)

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

t

Placera dynan på plant och tillräckligt stort underlag.
Dynan bör luftas var sjätte dag, en gång i veckan.

2:2 Inställning av dyna
3:2 Skötselanvisning, tvättråd och rekonditionering
Meridian-dynan har två kammare, främre och bakre. Dessa kan justeras separat / individuellt.
När dynan behöver tvättas, ta ur innerdynan ur överdraget genom att öppna dragkedjan. Innerdynan
1)

Öppna ventilerna utan att sitta på dynan så att dynan fylls med luft.

torkas av med en fuktig trasa, vid behov kan den tvättas med ett milt tvättmedel. Se till att ventilen

2)

Stäng ventilerna.

är stängd. Överdraget maskintvättas i max 60o C. Om dynan blir punkterad kan en lagningssats beställas.

3)

Sitt ned på dynan. Korrigera ev. sittställningen om brukaren sitter osymmetriskt.

Torkas snabbast och bäst hängande! Kan torktumlas i låg temperatur.

4)

Öppna höger ventil (bakre kammare) och stäng ventilen strax innan det sluter pysa (återstår ca. 15 mm. dyna).

Vid rekonditionering, torka noga med ytdesinfektionsmedel för att sterilisera dynan.

5)

Öppna vänster ventil (främre kammare). Låt luften pysa ut tills brukaren får optimal tryckavlastning & positionering.

6)

Stäng ventilen.

3:3 Återvinning

Vid önskemål om att använda ventilen i ett konstant öppet läge, för att förenkla är detta nu möjligt.

Innerdyna

Kallskum med öppna celler som andas samt vinyl är brännbart

Överdrag

Polyester, nylon samt filterskumplast är brännbart

Detta är endast en generell instruktion. Varje brukare är unik och behöver sin specialla inställning.
3:4 Garanti
2:2 Anpassning av Varilite sittdynor
Dynan och överdraget har garanti mot fabrikationsfel gällande två år från leveransdatum.
OBS! Medföljande registreringskort skall sparas.

För att motverka skjuvning / framåtglidning kan en kil placeras under innerdynan i framkant. Vid
användande i såkallad hängmattesits kan dynan kombineras med en planskiva i botten. För att erhålla

Om Du har tveksamheter eller några som helst frågor gällande ditt Varilitesystem är du välkommen att

rätt artikelnr på planskivan, skriv storleken Ni önskar (bredd x djup), komplettera sedan med -528.

ringa oss. Det går även bra att skicka e-post. Våra kontaktuppgifter finner du här nedan.
Exempel: Planskiva 30 x 30 cm = 3030-528.
3:5

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.

Maximal brukarvikt är « 340 kg

Dynvikten är 0.4 - 1.1 kg
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