
 

 
SKÖTSELRÅD - JAY SITT- OCH RYGGDYNOR 
 

Det är viktigt att regelbundet, månadsvis, sköta om sin sitt- och/eller ryggdyna. 
Rengör sitt-/ryggdyna samt kontrollera att alla delar är hela och fungerar på ett 
godtagbart sätt. 
Kontrollera att överdraget är helt. Kontrollera att flow-överdelen och luft-överdelen är 
hel och att den ser ut som vanligt. 
Kontrollera även att eventuella tillbehör sitter fast på rätt ställe på skumbasen. 
Tag för vana att även kontrollera de kardborreband som finns på de olika delarna. 
Borsta bort eventuell smuts. 
Om något skulle behöva åtgärdas - kontakta din Hjälpmedelscentral. 
 
Generella råd: 
 
•Torka alltid av alla delar med rent vatten efter rengöring, eventuella rester från 
tvål/desinfektionsmedel kan ge hudirritationer. 
 
•Försäkra dig alltid om att alla dynans delar är helt torra INNAN de sätts ihop efter 
rengöring. 

 
Rengöring: 
 
Basen: Alla baser torkas av med tvål/milt rengöringsmedel och vatten. Doppa inte ner 
basen i vatten. Lufttorkas.  
 
Flow-överdel (J3, Easy, Duo, Care, Xtreme, Active, GS, J2 och J2 djup): Torka av med 
varmt vatten och tvål/milt rengöringsmedel, torka av med ren, fuktig trasa, torka 
sedan torr. Doppa inte ner i vatten. Låt lufttorka innan ihopsättning. 
Luft-överdel (J3):Töm dynan på luft, stäng ventilerna. Placera i en stor ho, skrubba 
försiktigt med en mjuk svamp eller tvättlapp. Använd vanligt disk- eller tvättmedel. 
 
Överdrag: Tag av överdraget från sitt-/ryggdynan och vänd det ut och in. Drag igen 
blixtlåset till hälften, maskintvätta i 60°, dropptorka eller torktumla på låg värme. 
Behöver ej strykas. Får ej kemtvättas.  
 
Aluminiumskal (Duo sittplatta och Jay ryggskal): Ryggskalen torkas med varmt vatten 
och tvål/milt rengöringsmedel, torka av med ren, fuktig trasa, torka sedan torr. 
Doppa inte ner i vatten. Låt lufttorka innan ihopsättning. 
 
Vid frågor, kontakta gärna vår kundservice: 
tfn: 031 – 748 37 00  
e-post: post@sunrisemedical.se 
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