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2.1 Introduktion och säkerhetsföreskrifter
För att Ni ska kunna utnyttja din sittdyna till fullo är det viktigt att Ni läser igenom
denna bruksanvisning. Detta gäller alla personer som finns i brukarens närhet.
När du byter sittdyna kan det vara nödvändigt att konsultera en terapeut eller annan
medicinskt behörig person för att göra mindre justeringar på din rullstol.
Kontrollering av huden bör göras regelbundet för att övervaka eventuell hudrodnad,
särskilt runt sittbensknölar. Kontakta din läkare omedelbart om ihållande rodnad
noteras.
Om Ni behöver kompletterande uppgifter är Ni välkomna att kontakta
Anatomic SITT AB.

Telefon 011-16 18 00
Fax 011-16 20 05
E-postadress info@anatomicsitt.com
Postadress Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping
Besöksadress Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
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3.1 Underhåll av din sittdyna
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 öppna sig.
Kontakta genast Anatomic SITT AB om du misstänker att din sittdyna har punkterats.

3.2 Att placera dynan rätt
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,
beroende på om ventilen ska sitta till höger eller vänster (gäller ej zoid-dynan)
• Som hjälp vid ihopsättning är innerdynan märkt FRONT (framåt).
• Placera dynan på plant och tillräckligt stort underlag.
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4.1 Inställning av dyna
Öppna ventilen utan att sitta på dynan så att dynan fylls med luft.
Stäng ventilen
Sitt ned på dynan. Korrigera ev. sittställningen om brukaren sitter osymmetriskt.
Öppna ventilen och låt luften pysa ut tills brukaren får optimal tryckavlastning och
positionering.
5. Stäng ventilen.
1.
2.
3.
4.

Stäng ventilen genom att vrida medurs.
Öppna ventilen genom att vrida moturs

4.2 När du inte använder dynan
1. Öppna ventilen så luften återfyller dynan till ursprunglig form och storlek.
2. Låt dynan ligga fritt utan belastning.
OBS! Vi rekommenderar att du återfyller din dyna, minst en gång i veckan
för att bibehålla optimal prestanda.

4.3 Anpassning av VARILITE sittdynor
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 rätt artikelnummer på planskivan, skriv storleken ni
önskar (bredd x djup), komplettera sedan med -528.
Exempel: Planskiva 30 x 30 cm = 3030-528.
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5.1 Skötselanvisning, tvättråd och rekonditionering
Innerdynan och dess överdrag bör alltid användas i kombination med varandra.
Överdraget är en väsentlig del av sittdynan genom att bidra till tryckfördelning och
främja luftcirkulation för friska vävnader. Överdraget skyddar dessutom innerdynan
från punktering, brännskador och smuts.
Utsätt aldrig din sittdyna för vassa föremål. Förvara aldrig vassa eller tunga föremål
ovanpå din sittdyna. Förvara aldrig din sittdyna i extrem värme eller utsätt den för
exponering av direkt solljus under en längre tid.

5.2 Tvättråd
När dynan behöver tvättas, ta ur innerdynan från 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. Kan torktumlas på låg värme.
Torkas snabbast och bäst hängande! Övriga tillbehör som Wave baser och kilar kan
rengöras med tvål och varmt vatten. Lufttorkas.

Se till att ventilen på din sittdyna är stängd vid tvätt!

5.3 Rekonditionering
Vid rekonditionering, torka noga av med ytdesinfektionsmedel för att sterilisera
dynan.
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5.4 Återvinning & materialspecifikation
Vid kassation
Innerdyna		
Överdrag		

Dela upp dynan enligt nedan.
Kallskum med öppna celler samt vinyl är brännbart
Polyester, nylon samt filterskumplast är brännbart

5.5 Garanti
Dynan och överdraget har garanti mot fabrikationsfel gällande två år från
leveransdatum. Om Du har tveksamheter eller några som helst frågor gällande ditt
Varilitesystem är du välkommen att ringa oss.
Våra kontaktuppgifter finner du här nedan. Det går även bra att skicka e-post.
OBS! Medföljande registreringskort skall sparas.

5.6 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.
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6.1 Brukar- och dynvikter
Max brukarvikt är beroende av dynans storlek och varierar från 100 kg upp till 300 kg.
Praktiskt så kan man inte överstiga max brukarvikt om man rätt storlek på dynan till
användaren. Dynans vikt är också beroende av dynans storlek.

Dyna				Brukarvikt		Dynvikt
Varilite Solo			

< 250 kg		

0.4 - 1.1 kg

Varilite Zoid			

< 300 kg		

350 - 560 gram

Varilite Evolution		

< 300 kg		

0.6 - 1.5 kg

6.2 Brandtester
Brandtestad och godkänd enligt standarden ISO 7176-17; BS5852; BSEN 7177; BS597-1&2.
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Tack för att du valt en VARILITE® produkt!

Telefon 011-16 18 00
Fax 011-16 20 05
E-postadress info@anatomicsitt.com
Postadress Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping
Besöksadress Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
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