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Viktig konsumentinformation
Obs: Denna manual innehåller endast kortfattade instruktioner gällande användande av denna
produkt. Vänligen läs också den fullständiga bruksanvisningen för produkten innan
produkten används.
ANVÄNDARE: I Innan du använder denna produkt, vänligen läs den fullständiga bruksanvisningen
och spara den sedan för framtida behov.

Kortbruksanvisning
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SVENSKA

Jay Easy v i s co
Sunrise Medical rekommenderar att en läkare, terapeut
eller rehab-tekniker, med erfarenhet av sitsprodukter och
positionering, gör bedömningen huruvida en Jay Easy Visco
dyna är lämplig.

placering av dynan
Dynans längd skall nå till inom 2,5 - 5 cm från knävecket. Lägg in
dynan mot ryggstödet med materiallapparna baktill och knölen vid
framkanten.Firmamärket skall synas på höger sida av dynan.
Undvik användning av dynan på ett mycket uttänjt säte. Byt ut det
uttänjda sätet eller köp ett Jay Fast sitsilägg för din dyna. Kontakta
din förskrivare för demonstration.

enkel skötsel och rengöring
Rengöring varje månad och regelbundet underhåll kan hjälpa till att
förlänga livet på din dyna. Vi rekommenderar inspektion av delarna
vid rengöring. Kontrollera överdraget för revor och extra nötning.
Rengöring av överdraget
Tag av överdraget från skumdynan. Vänd överdraget ut och in,
tvätta i maskin i varmt vatten, och häng till torkning eller torka i
tummlare på låg värme. Strykning behövs inte.
Märk: Överdraget får inte kemtvättas, eller tvättas och torkas
i industrimaskiner. Överdraget får heller inte ångtvättas under
högtryck, eller blekas. Efter tvätten, dra tillbaka överdraget utanpå
skumgrunddynan. Var säker på att bakkanten av överdraget passar
ihop med bakkanten på skumgrunddynan.
Rengöring av skumgrunddynan
Ta av överdraget på skumgrunddynan. Tvätta av den med varmt
vatten och tvål. Torka efter med en ren duk. Unvik att helt sänka
ner skumgrunddynan i vatten.
Vid problem med dynan eller tryck kontakta din
Arbetsterapeut eller sjukgymnast.
Max brukarvikt:

150 kg
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This product is manufactured to comply with the
‘Medical Device Directive’ 93/42/EEC.

