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Bruksanvisning

Jay® Easy™

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE CONSOMMATEUR
AVIS : Ce manuel contient des instructions importantes qui doivent être communiquées à l’utilisateur de ce pro-

duit. Prière de ne pas enlever ce manuel avant de le remettre à l’utilisateur.

Jay® Easy™

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR
AVISO: Este manual contiene instrucciones importantes que deben ser entregadas al usuario de este producto. 

Por favor no retire este manual antes de la entrega al usuario.

Jay® Easy™

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L’UTENTE
AVVISO: il presente manuale contiene istruzioni importanti destinate all'utente di questo prodotto. Non rimuoverlo

dalla confezione prima della consegna all'utente finale.

Jay® Easy & Jay Easy Visco 

VIKTIG KONSUMENTINFORMATION
OBS! Denna manual innehåller viktiga instruktioner som måste vidarebefordras till användaren av denna produkt.

Var god avlägsna inte denna manual innan den levererats till slutanvändaren.

Bedienungsanle itung
Jay® Easy™

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DEN VERBRAUCHER
ACHTUNG: Dieses Handbuch enthält wichtige Anweisungen, die dem Benutzer dieses Produktes ausgehändigt

werden müssen. Bitte entfernen Sie dieses Handbuch nicht, sondern liefern Sie es mit dem Produkt an den
Endverbraucher.

Brukervei ledning
Jay® Easy™

VIKTIG INFORMASJON TIL BRUKER
Denne Brukerveiledningen inneholder viktig instruksjon til bruker. Følg bruksanvisningen nøye, og oppbevar den for å

sikre riktig bruk av puten.
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SVENSKA

JAY EASY

VARNING: En dyna som installeras i en rullstol kan påverka rullstolens tyn-
gdpunkt så att den riskerar att tippa bakåt, vilket kan orsaka skador.
Kontrollera alltid behovet av att installera tippskydd eller, om rullstols-
brukaren är amputerad, anpassa hjulaxelfästena på rullstolen för att
göra den stadigare.

Alla Jay sittdynor med flowöverdel har utformats för att förhindra uppkomst
av trycksår. Ingen dyna kan dock helt eliminera det tryck som orsakas i sit-
tande ställning eller förhindra trycksår. Jay sittdynor är inte ett substitut för
bra hudvård, t.ex. lämplig kost, renlighet och regelbunden trycklindring.
Dessutom skall du, innan du sitter på en dyna under längre perioder, testa
dynan några timmar åt gången och noggrant kontrollera din hud för att säk-
erställa att inga röda tryckpunkter uppstår. Du måste regelbundet kon-
trollera att inga röda partier uppstår på huden. Det kliniska tecknet på väv-
nadsnedbrytning är hudrodnad. Om du upptäcker hudrodnad bör du
omgående kontakta din arbetsterapeut/sjukgymnast för konsultation.

Flow-vätskan kan fördelas ojämnt med tiden. Ta för vana att
massera flow-överdelen när du rengjort den så förlänger du dynans
hållbarhet.

Lämna aldrig dynan utomhus över natten vid temperaturer under 5 °C. Låt
dynan anta rumstemperatur innan du använder den. Att sitta på mycket
kalla eller mycket varma ytor kan orsaka hudskador.

Undvik vassa föremål och, hög värme.

ATT VÄLJA OCH PLACERA EN TRYCKFÖRDELANDE
SITTDYNA I EN RULLSTOL
Välj en sittdyna som stämmer överens med din höftbredd då du sitter ned.
Dynan bör nå fram till 2,5 – 5,0 cm från knävecken. Lägg sittdynan mot ryg-
gstödet på rullstolen med materialinformationsetiketterna och flow-överde-
len bakåt. När dynan har lagts i på rätt sätt ska dina höfter vara placerade
mot ryggstödet. Dina sittben skall befinna sig mitt på Jay Flow™ -överdelen,
i dynans sittfördjupning. Rätt fotstödsjustering kan göra sittpositionen bekvä-
mare och hjälpa till att minska de trycken som uppstår då man sitter ned.
Justera fotstödshöjden så att dina ben vilar stadigt men bekvämt på dynan.

OBS! Använd inte rullstolens sitsbredd som en vägledning då du beräknar
lämplig bredd på dynan. En felaktig storlek på sittdyna och en felaktig
placering i rullstolens kan försämra en tryckfördelande sittdynas presta-
tionsförmåga och dess stöd för kroppen.

Undvik att använda dynan på alltför hårt spänd sitsklädsel. Spänd klädsel ger
inte tillräckligt med stöd för dynan och kan orsaka felaktig sittställning. Byt
ut spänd klädsel eller köp ett fast underlag, t ex en träplatta eller en Jay
ställbar sittplatta. Undvik att använda alltför hårt spänd ryggstödsklädsel.
Spänd ryggstödsklädsel ger inte tillräckligt med stöd för kroppen och kan
orsaka felaktig sittställning. Byt ut spänd ryggstödsklädsel eller prova ut ett
Jay ryggstöd från Sunrise som passar de krav brukaren har för att en god
sittställning och god rörlighet.

ENKEL SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Månatlig rengöring och regelbunden skötsel kan göra att din dyna håller längre.
Vi rekommenderar att de olika beståndsdelarna kontrolleras under rengöringen. 

Se till att överdraget inte har utsatts för revor eller kraftig nötning och kon-
trollera så att inga punkteringar eller andra felaktigheter uppstått på flow-
överdelen.

Kontrollera att skumbasen är jämntjock. Massera gärna flow-överdelen
innan du lägger tillbaka den i överdragets innerficka.

Att rengöra överdraget
1. Avlägsna överdraget från skumbasen och vänd det ut och in.
2. Vänd sedan innerfickan som rymmer flow-överdelen ut och in.
3. Avlägsna flow-överdelen från innerfickan genom att dra i den och

lossa på kardborrbanden.
4. Vänd på innerfickan så att rätt sida är utåt och stäng dragkedjan på

överdraget till hälften. (Överdraget ska stängas till hälften så att inte
kardborrbanden fastnar i annan tvätt i tvättmaskinen.)

5. Maskintvätta i varmt vatten (60_) och dropptorka eller torktumla på
låg värme.

Överdraget behöver inte strykas.

OBS! Överdraget får inte kemtvättas eller rengöras i industriella tvätt- och
torkmaskiner. Autoklavera inte med ånga. Använd inte blekmedel.

Då överdraget sätts på sittdynan igen efter tvätt, ska flow-överdelen stop-
pas tillbaka i innerfickan. Se till att kardborrbanden ligger rätt. Sätt sedan till-
baka överdraget på skumbasen. Se till att den bakre delen av överdraget
passar ihop med den bakre delen av skumbasen.

OBS! Om dynan används inom institutioner ska patientens namn skrivas med
en permanent märkpenna på överdragets innehållsetikett. På så sätt
kan överdragen återlämnas till sina rätta ägare efter tvätten.

Endast Jay-överdrag får användas tillsammans med Jay sittdynor.

Att rengöra skumbasen
Avlägsna överdraget och flow-överdelen från skumbasen. Torka försiktigt
med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel.

Använd aldrig tvål. Doppa aldrig ned i vatten. Torka av med en ren trasa. Låt
skumbasen lufttorka helt innan den sätts ihop igen.

OBS! Undvik att doppa ned skumbasen i vatten.

Sätt tillbaka överdraget med flow-överdelen på skumbasen. Se till att den
bakre delen av överdraget passar ihop med den bakre delen av skumbasen.

Att rengöra flow-överdelen
Avlägsna överdraget från skumbasen. Avlägsna flow-överdelen från inner-
fickan och torka av den med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel.
Torka med en ren, fuktig trasa. Torka sedan torrt med en ren trasa. Massera
gärna flow-överdelen.

Doppa aldrig ned flow-överdelen i någon som helst vätska.

ATT SÄTTA IHOP DELARNA TILL JAY EASY SITT-
DYNA EFTER RENGÖRING
Följ anvisningarna för rengöring och skötsel under rubriken ”Enkel skötsel
och rengöring” och sätt sedan ihop dynan igen enligt följande.

Stoppa in Jay Flow-överdelen i innerfickan på inkontinensöverdraget så att
alla åtta kardborrbanden sitter på plats. Stoppa in skumbasen i överdraget.
Se till att dragkedjan befinner sig över skumbasens bakre del (artikelnum-
meretiketten ska vara bakåt på skumbasen) där sittgropen finns.

JAY EASY SITTDYNA FRÅN JAY
Easy sittdyna har utformats för att skydda huden och erbjuda en smidig,
bekväm och lättskött sittdyna. Easy sittdyna består av en Jay Flow-överdel
och en mjuk skumbas med ett inkontinensskyddat överdrag.

Jay Easy sittdyna hjälper till att minska tryck och skjuvning, vilket kan minska
risken för trycksår. Den är bekväm och begränsar inte rörelseomfånget,
utan ger användaren möjlighet att ändra ställning på dynan.

Vid användning av denna produkt får användarens vikt vara högst 150 kg.

JAY EASY SITTDYNA – DESS OLIKA DELAR

OBS! Då dynan används
är Jay Flow-överdelen
fäst inuti överdragets
innerficka.

Överdrag

Skumbas

Jay Flow-
överdel
     eller
skuminlägg
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VARNING! Innan du sitter på en sittdyna under längre perioder ska du testa
sittdynan några timmar åt gången för att säkerställa att inga röda
tryckpunkter uppstår. Du måste regelbundet kontrollera att inga röda
partier uppstår på huden. Det kliniska tecknet på vävnadsnedbrytning
är hudrodnad. Om du upptäcker hudrodnad bör du omgående kontakta
din arbetsterapeut/sjukgymnast för konsultation.

GARANTI JAY EASY SITTDYNA
Varje Jay sittdyna undersöks noggrant och testas för att garantera toppresta-
tion. Varje Jay sittdyna garanteras vara fri från brister i material och
utförande under en period på 24 månader räknat från inköpsdatumet vid
normalt bruk. Om en brist i material eller utförande skulle uppstå inom 24
månader från det ursprungliga inköpsdatumet så kommer Sunrise Medical,
efter eget val, att reparera eller ersätta dynan utan kostnad. Denna garanti
täcker inte punkteringar, revor och brännskador och gäller inte dynans
avtagbara överdrag.

Krav och reparationer ska skötas av närmaste auktoriserade försäljare.
Förutom de uttryckliga garantier som angivits i detta dokument så gäller
inga påstådda garantier för säljbarhet, inga garantier för lämplighet för ett
visst ändamål och inga andra garantier.

Det finns inga garantier som gäller utöver beskrivningen i detta dokument.
Köparens enda kompensation vid brott mot de uttryckliga garantier som
beskrivs i detta dokument är att varan repareras eller ersätts. Skadestånd
vid brott mot någon garanti kan under inga omständigheter innefatta några
följdskador eller överstiga kostnaden för den felaktiga varan.

TILLÄGG TILL DE ANVÄNDNINGS- OCH
SKÖTSELANVISNINGAR SOM GARANTIN GÄLLER
För Jay-produkter innehållande JF35-vätska

Rådfråga din arbetsterapeut eller  sjukgymnast för råd angående lämplig
montering och användning och läs följande uppgifter noggrant:

• Vätskan i denna dyna kan förlora volym med tiden.
• Förlust av volym i dynan kan leda till att man sitter igenom.
• En gång per månad, under rutinrengöring och inspektion, ska man

kontrollera att dynan har tillräckligt med flow-vätska och att den har
en jämn och mjuk konsistens. Om vätskan har förflyttat sig till ett
ställe (t ex vid transport) kan du med hjälp av händerna massera
flow-överdelen tillbaka till dess ursprungliga form.

• Om botten av dynan nås ska du sluta använda dynan och kontakta
din arbetsterapeut eller sjukgymnast. 

 
 

JAY EASY

VORSICHT: Das Anbringen eines Kissens auf einem Rollstuhl kann das
Gleichgewichtszentrum des Rollstuhls verlagern und kann dazu führen,
dass der Stuhl nach hinten kippt, wodurch eventuell Verletzungen
entstehen können. Beurteilen Sie in jedem Fall, ob Kippschutzrohre
oder Achsenadapterhalterungen für Amputierte an den Rollstuhl ange-
bracht werden müssen, um die Stabilität zu erhöhen.

Alle Jay Flüssigkeitskissen sind dazu entworfen, dem Wundsitzen weitge-
hend entgegen zu wirken. Kein Kissen kann jedoch den Druck beim Sitzen
vollständig eliminieren oder Wundsitzen völlig verhindern. Die Jay
Flüssigkeitskissen sind daher kein Ersatz für gute Hautpflege, wozu auch
eine entsprechende Ernährung, Reinlichkeit und regelmäßige
Druckentlastung gehören. Außerdem sollte jedes Kissen vor der langfristi-
gen Benutzung mehrmals einige Stunden lang ausprobiert werden, wobei
der Arzt die Haut immer wieder auf rote Druckstellen überprüft. Prüfen Sie
die Haut regelmäßig auf Rötung. Rötung ist das klinische Anzeichen für
Gewebeschäden. Wenn sich die Haut rötet, benutzen Sie das Kissen nicht
mehr, und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Therapeuten.

Die Flüssigkeit kann sich mit der Zeit zersetzen, so dass das Kissen dann
dünne, wässrige Stellen und dicke, weniger flüssige Stellen besitzt. Wenn
dies geschieht oder sonstige Unebenheiten im Kissen auftreten, kneten Sie
das Kissen einfach auf seine ursprüngliche Konsistenz zurück.

Lassen Sie das Kissen nicht über Nacht im Freien bei Temperaturen unter 5°
C (40° F). Vor der Benutzung sollte sich das Kissen auf Zimmertemperatur
aufwärmen. Beim Sitzen auf extrem kalten oder extrem heißen Oberflächen
können Hautschäden entstehen.

Setzen Sie das Kissen keinen scharfen Gegenständen und keiner extremen
Hitze oder offenen Flammen aus.

ANPASSEN EINES ANTIDEKUBITUSKISSENS
Wählen Sie ein Kissen aus, das Ihrer Hüftbreite beim Sitzen entspricht. Die
Länge des Kissens sollte beim Sitzen vom Rücken bis 2,5 cm – 5 cm hinter
die Kniekehle reichen. Legen Sie das Kissen auf den Rollstuhl, so dass es hin-
ten an der Rückenlehne aufschließt und dass die Etiketten und der
Flüssigkeits-Pad nach hinten zeigen. Wenn das Kissen korrekt angebracht ist,
befinden sich Ihre Hüften hinten am Stuhl, und die Sitzknochen befinden
sich mitten auf der Sitzmulde des Jay Flow™ Flüssigkeits-Pads. Die richtige
Einstellung der Fußstützen kann das bequeme Sitzen unterstützen und den
Druck an den kritischen Stellen senken helfen. Justieren Sie die Fußstützen
so, dass Ihre Schenkel fest aber bequem auf dem Kissen aufliegen.

Vermeiden Sie auch sehr straff gespannte Rückenpolsterung. Gespannte
Rückenpolsterung bietet keine adäquate Stütze für den Körper und kann zu
einer inkorrekten Sitzhaltung führen. Wechseln Sie die gespannte
Rückenpolsterung aus, oder kaufen Sie eine Rückenlehne von Sunrise, die
für Sie geeignet ist. Wenden Sie sich an einen zugelassenen Fachhändler, der
Ihnen diese Produkte gratis vorführt.

EINFACHE PFLEGE UND REINIGUNG
Eine monatliche Reinigung und regelmäßige Pflege kann die Lebensdauer
Ihres Kissens verlängern. Es wird empfohlen, während des Reinigens die
Komponenten zu überprüfen.

Prüfen Sie den Überzug auf Risse und starke Abnutzung, und prüfen Sie den
Flüssigkeits-Pad auf Lecks und andere unnormale Erscheinungen.

Prüfen Sie, ob sich die Schaumgummiunterlage konsistent anfühlt. Bei der
Prüfung des Flüssigkeits-Pads können Sie die Flüssigkeit einfach auf ihre
ursprüngliche Konsistenz zurückkneten, falls sich der Pad an einer Stelle fes-
ter anfühlt als anderswo, oder kontaktieren Sie Ihren zuständigen
Fachhändler.

Reinigung des Überzugs
1. Entfernen Sie den Überzug von der Schaumgummiunterlage, und

wenden Sie die Innenseite nach außen.
2. Wenden Sie die innere Tasche, die den Flüssigkeits-Pad enthält.
3. Entfernen Sie den Flüssigkeits-Pad aus dieser Tasche, indem Sie den

Velcro® Klettverschluss öffnen und den Pad herausziehen.
4. Wenden Sie die Innentasche wieder zurück, und ziehen Sie den

Reißverschluss zur Hälfte zu. (Wenn der Reißverschluss halb
geschlossen ist, verfängt sich das Velcro® Klettmaterial an keinen
anderen Wäschestücken in der Maschine.)

5. Waschen Sie den Überzug in der Maschine bei warmer Temperatur.
An der Luft oder bei schwacher Temperatur im Trockner trocken.

Bügeln ist nicht nötig.

ACHTUNG: Der Überzug darf nicht chemisch gereinigt oder in einer
Hochleistungsmaschine gewaschen oder getrocknet werden. Nicht ble-
ichen.

Um den Überzug nach dem Waschen wieder auf das Kissen zu ziehen,
legen Sie zuerst den Flüssigkeits-Pad wieder in die innere Tasche ein, wobei
die Velcro® Klettsteifen richtig aufeinander passen müssen. Ziehen Sie den
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