Rekonditioneringsanvisning: ROHO-dynor, tillbehör till dynor, överdrag, och skumkomponenter

REKONDITIONERINGSANVISNING:
ROHO-dynor, tillbehör till dynor, överdrag och skumkomponenter
Generell säkerhetsinformation (Gäller alla ROHO® produkter som anges i detta dokument.)
Varning:
- Rengöring och desinfektion är separata processer. Rengöring måste göras före desinfektion. Före användning av
andra individer: rengör, desinficera och kontrollera att produkten har korrekt funktion och bekräfta att allt
förpackningsmaterial ingår i produkten. Se bruksanvisningen* som medföljer produkten
- Användning av följande kan orsaka skador: slipmedel (stålull, skurkuddar); kaustiska medel, automatisk diskmaskin,
rengöringsmedel; som innehåller petroleum eller organiska lösningsmedel, inklusive aceton, toluen, metyletylketon
(MEK), lacknafta, kemtvättmedel, limborttagningsmedel; oljebaserade lotioner, lanolin eller fenolbaserade
desinfektionsmedel; ozongas, rengöringsmetoder med ultraviolett ljus.

Bruksanvisningar finns tillgängliga på permobilus.com

- Följ alla instruktioner och säkerhetsföreskrifter för blekmedel och desinfektionsmedel. För en lista över
acceptabla desinfektionsmedel, kontakta tillverkaren eller lokal hälsovårdsmyndighet. F
- Höga temperaturer ökar åldrandet och skadar produktmonteringen. ROHO-produkter är inte packade i
en steril miljö, och är heller inte avsedda eller nödvändiga att steilisera innan användning. Om
institutionsprotokollet kräver sterilisering: Följ först instruktionerna för rengöring och desinfektion; öppna sedan
ventilen och använd lägsta möjliga sterilseringstemperatur, överstig ej 70°, i kortast möjliga tid. Autoklavera INTE.
- Efter rengöring och desinfektion,före användning: kontrollera att allt fungerar korrekt och ersätt vid behov.

= “Torka med fuktig trasa.”

= “Använd en hårtork.”

Dynor och tillbehör till dynor: DRY FLOATATION Dyna**, HYBRID ELITE dynilägg , Sittdyna för toalett, kommoddyna och HEAL PAD
** Inkluderar följande: ROHO LOW, MID och HIGH PROFILE® (En-, och tvåkammar) och Sensor Ready-dynor; LOW, MID och HIGH PROFILE QUADTRO SELECT®-dynor; CONTOUR SELECT®-dyna; ENHANCER®-dyna
Varningar vid TVÄTT och DESINFICERING för HAND eller med MASKIN; och användning av TORKSKÅP:
- Tvätt och desinficering för hand och lufttork är starkt rekommenderat.
- Ventil MÅSTE vara stängd:
- Låt INTE vatten eller rengöringsmedel komma in i dynan. Ventil(er) MÅSTE stängas innan rengöring eller
desinficering.
- Vatten i en Sensor Ready-dyna kan orsaka felaktig avläsning vid användning av Smart Check.
- Före rengöring eller desinficering av Sensor Ready-dynan, avlägsna Smart Check.
- Före rengöring eller desinficering av HYBRID ELITE dynilägg, avlägsna försiktig ilägget från skumbasen.
- EXPONERA INTE dynor för temperaturer över 70°C, vilket kan orsaka skada på dynans komponenter.

- Maskintvätt kan orsaka slitage och skador, inklusive skär,-och rivmärken i dynan. Hög vattentemperatur kan
orsaka missfärgning och att etiketten lossnar.
- För maskintvätt eller desinfektion, säkerställ att tvättmaskinens kapacitet är tillräcklig. En tvättmaskin som
inte är tillräckligt stor kan inte avlägsna all smuts från dynan.
- Bekräfta ALLTID att kardborrefästena sitter kvar och i rätt läge, eftersom de kan lossna
efter maskintvätt eller desinfektion av dynan, eller efter exponering av en hårtork eller torkskåp.
- Användning av en skadad dyna kan reducera eller eliminera fördelarna hos dynan och öka risk för skador på hud
och annan mjuk vävnad.

Överhettning av neoprengummi kan orsaka permanent produktskada.
DESINFEKTION för hand:
Upprepa rengöringsanvisningarna, använd 1 del desinfektionsmedel per 9 delar vatten. Håll
produkten fuktig med lösningen i 10 minuter. Skölj noga med rent vatten. Lufttorka.

Instruktioner för HANDTVÄTT:
Ta av överdraget och stäng av inflationsventilen/ventilerna. Handtvätta med mild handtvål, handdiskmedel,
tvättmedel eller ett mångsidigt rengöringsmedel. (Följ instruktionerna på etiketten.) Skrubba försiktigt alla
dynans ytor med en mjuk plastborste, en svamp eller en trasa. Skölj med rent vatten. Lufttorka. Utsätt ej för
direkt solljus.
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Förberedelser för MASKINTVÄTT eller MASKINDESINFEKTION: 1) Ta bort överdraget från dynan. 2) Undersök dynan för skador och laga eventuella skador (se reparationsanvisningar som medföljer produkten). 3) Ta bort fläckar eller lukt efter behov: Placera
dynan i varmt vatten och ett desinfektionsmedel. Skrubba försiktigt med en mjuk plastborste och skölj med rent vatten. 4) Töm dynan på luft: Öppna uppblåsningsventilen och rulla upp dynan, börja i hörnet mitt emot ventilen. När du har tagit bort så mycket luft
som möjligt, STÄNG INFLATIONSVENTILEN. 5) Kontrollera om det finns eventuella vassa ytor i tvättmaskinen som kan skada dynan.
Instruktioner för MASKINTVÄTT: 1) Lägg dynan i en tvättpåse och lägg sedan i tvättmaskinen. Se till att
luftcellerna vetter utåt när du lägger på dynan. 2) Använd en tvättmaskin som har en sanitetscykel. 3)
Använd varmt vatten (30º - 40ºC) och tvättmedel eller maskin- och dynsäkert rengöringsmedel, placerat i
tvättmedelsfacket. 4) Tvätta försiktigt: Använd en maskininställning som inte innehåller en hög
centrifugering. 5) Skölj noggrant. Tvättmedelsrester kan orsaka att luftcellerna klibbar ihop. 6) Ta bort dynan
från tvättpåsen och lufttorka eller med hjälp av torkskåp.

40C

Instruktioner för MASKINDESINFEKTION: Följ anvisningarna för maskintvätt och använd hett
vatten. Använd biocid (se tillverkarens anvisningar). Desinficera försiktigt: Använd endast en
spädning av 1 del desinfektionsmedel per 9 delar vatten. Skölj med rent vatten.

60C
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Instruktioner för TORKSKÅP: För optimal torkning av luftcellerna efter tvätt och/eller desinfektion av maskinen, öppna
uppblåsningsventilen och placera dynan i torkskåpet med ventilen pekade ned i 30 minuter. Överstig inte 70°C.

Instruktioner för HÅRTORK: För snabbare torkning, använd en handhållen hårtork, håll inte längre än 6
cm från kudden och använd en svepande rörelse.

Rekommenderat överinflationstest: Efter maskintvätt och/eller efter användning av en hårtork eller torkskåp, bekräfta korrekt funktionalitet: 1) Blås upp dynan med den medföljande handpumpen tills alla luftceller rör vid varandra; 2)
Låt dynan förbli överfylld med luft i minst 12 timmar; 3) Kontrollera dynan efter skador eller luftförlust. Om det behövs, se instruktionerna om reparationssatsen som medföljer produkten eller kontakta kundservice.

Hybrid Elite Skumbas och skumilägg
VARNING: Maskintvätta eller maskintorka INTE konturerad skumbas eller skumilägg.
Hybrid Elite Skumbas - Rengöring och desinfektion: Ta bort överdraget, skumilägget och dynilägget.
För att rengöra, torka försiktigt med en trasa fuktad med vatten och ett hushållsrengöringsmedel, skölj sedan med
kallt, rent vatten. För att desinficera, följ rengöringsanvisningarna, men använd desinfektionsmedel istället för
hushållsrengöringsmedel. Efter rengöring eller desinfektion, låt skummet lufttorka noga innan du drar på överdraget.

Hybrid Elite skumilägg - Rengöring och desinfektion:
För rengöring, fukta en trasa med vatten och vrid sedan för att ta bort överskott av vatten. Torka försiktigt med
trasan och ett hushållspapper, torka sedan av med en ren, lätt fuktig trasa.
För att desinficera, följ rengöringsanvisningarna, men använd desinfektionsmedel istället för
hushållsrengöringsmedel. Efter rengöring eller desinfektion, låt skummet lufttorka noga innan du drar på överdraget.

30C

AirLITE®-Dyna och Convex-ilägg
VARNING:
Desinfektionsmedel är inte effektiva på porösa ytor, så som vissa typer av skum. Om skummet blir smutsigt
eller förorenat, använd INTE med flera personer. Byt ut smutsiga eller förorenade skumkomponenter.
Maskintvätta INTE. Maskintorka INTE.

AirLITE-dyna och Convex-ilägg - Rengöring: Ta bort överdraget. Torka försiktigt med en trasa fuktad med vatten
och ett hushållsrengöringsmedel. Skölj tyget och torka igen. Låt skummet lufttorka noga innan du drar på överdraget
eller byter ut Convex-ilägget.

ROHO överdrag: Standard dynöverdrag, HD dynöverdrag, HYBRID ELITE överdrag, AirLITE överdrag
Innan du rengör och desinficerar ta bort överdraget från dynan. Ta loss kardborrefästet från nedre delen av överdraget.
Överdrag - Rengöring: För att rengöra överdraget: Maskintvätta i max 30°C med milt
tvättmedel, försiktig centrifugering, eller torka rent med neutralt rengöringsmedel och varmt
vatten. Torktumla på låg temperatur.

30C

30C

Överdrag - Desinfektion:
För att desinficera överdraget: Handtvätta i kallt vatten (30°C) med 1 del
desinfektionsmedel per 9 delar vatten. Håll produkten fuktig med lösningen i 10
minuter, skölj noggrant. Eller maskintvätta i varmt vatten (60°C). Torktumla, låg temp.

30C

+

1:9

60C

Per Uddéns väg 20 • 060-59 59 00 • www.permobil.se

Rev. 2/12/18

