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ROHO® DRY FLOATATION® INLÄGG
VIKTIG KONSUMENTINFORMATION
OBS: Denna manual inneh¬ller viktig information och m¬ste lªmnas vidare till anvªndaren
av denna produkt. Vªnligen avlªgsna inte denna manual innan leverans till slutanvªndaren.
LEVERANTÖR: Denna manual m¬ste ºverlªmnas till anvªndaren av denna produkt.
ANVÄNDARE: Innan anvªndande av denna produkt, lªs hela manualen och spara fºr framtida behov. 
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INFORMATIONS IMpORTANTeS DeSTINéeS Au CONSOMMATeuR
 AVIS:  Ce manuel contient des instructions importantes qui doivent être communiquées à 
 l’utilisateur de ce produit. Prière de ne pas le retirer avant livraison.
FOuRNISSeuR : Ce manuel doit être remis à l’utilisateur de ce produit.
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VIkTIgT 
 • lösningar: tillåt inte oljebaserade krämer eller lanolin att 
komma i kontakt med dynan; materialet kan skadas.
ozongeneratorer: us environmental protection agency, • 
health canada och andra statliga organisationer 
har utfärdat varningar gällande användning av 
ozongeneratorer. Vid långvarig kontakt med ozon bryts 
gummi, tyg och andra material i roho-produkten ned, vilket 
kan påverka produktens prestanda och göra att garantin 
blir ogiltig.
 • Använd endast pumpar och reparationssatser som 
levererats av antingen roho, inc. Eller sunrise medical. 
gör du inte det kan garantin upphöra att gälla. 

OBS: se användarhandboken för balance-dynan angående 
montering och justering av dynan. Följande instruktioner 
gäller montering och justering av enbart dry floatation®-
inlägget. 

geNeReLLA VARNINgAR

VARNINg
Kontrollera luftmängden minst en gång per dag!• 
För lite luft: använd ej en dyna med för lite luft i. En • 
dyna med för lite luft i saknar i varierande grad en 
korrekt uppblåst dynas fördelar, och att ändå använda 
den kan medföra risk för skador på hud och annan 
mjukvävnad. om du tycker att det verkar vara för 
lite luft i dynan, eller om den inte verkar kunna hålla 
luften, se till att alla ventiler är stängda genom att vrida 
uppblåsningsventilerna medurs. om dynan ändå inte 
håller luften ska du omedelbart kontakta vårdgivare/
leverantör.
För mycket luft: använd ej en dyna med för mycket luft i. • 
om du använder en dyna med för mycket luft i kommer 
du inte "ned" ordentligt i dynan, och att ändå använda 
den kan medföra risk för skador på hud och annan 
mjukvävnad.
orientering av dyna och överdrag: produkten måste • 
användas med luftcellerna vända uppåt. 
Tryck: dynan kan behöva justeras för tryckförändringar. • 
Kontrollera dynan om du förflyttat dig 300 meter eller 
mer i höjdled.
Punktering: se till att dynan inte kommer i närheten • 
av vassa/spetsiga föremål som skulle kunna punktera 
luftcellerna och tömma dynan på luft.
Värme/öppen låga: utsätt inte dynan för stark värme, • 
öppna lågor eller het aska.
Klimat: om en dyna har befunnit sig i en temperatur • 
på under 0°c och känns ovanligt styv, låt den värmas 
upp till rumstemperatur och öppna sedan luftventilen. 
Rulla ihop dynan och rulla ut den igen tills materialet 
åter känns mjukt och böjligt. Justera sedan dynan enligt 
instruktionerna innan du använder den på nytt.
Använd inte produkten ovanpå eller i kombination med • 
annan dyna förutom balance-dynan som den levererades 
med.
Hindrande föremål: inga föremål får placeras mellan • 
dynan och användaren, då motverkas produktens 
effektivitet.
Hantering: använd inte ventiler som bärhandtag eller för • 
att dra dynan i.
Produktanvändning: använd inte dynan som • 
flythjälpmedel/livboj.

SVeNSkA
VARNINGAR
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INSTALLATION AV DRY FLOATATION®-
INLÄgg I DYNAN

1. när det yttre överdraget 
är avlägsnat från 
Balance skumbasen, 
placeras DRY 
FloATATIon®-inlägget 
i sittgropen. Se till att 
DRY FloATATIon®-
inlägget överlappar 
sittgropen och att 
uppblåsningsslangarna 
vetter mot dynans 
baksida (Fig. 3). Se till att kardborrbandet fäst i DRY 
FloATATIon® -inlägget överlappar med det matchande 
kardborrbandet vidhäftat till det inre överdraget. 

2. Med DRY 
FloATATIon®-inlägget 
installerad, behöver 
uppblåsningsslang(arna) 
säkras till det inre 
överdraget. DRY 
FloATATIon®-inlägget 
är försedd med en eller 
två slangar, beroende på 
om den är av en- eller 
tvåkammartyp. Använd 
tygöglorna på vardera 
sidan om det inre 
överdraget, för att styra 
uppblåsningsslangarna. 
(Fig. 4 och 5)

3.  För 
uppblåsningsslangarna 
genom öglorna med 
början vid

     den bakre delen av det inre överdraget och sätt in 
slangen genom vardera ögla, och arbeta dig runt till 
framsidan av produkten.

4. om DRY FloATATIon®-inlägget är av tvåkammartyp, gör 
detsamma för den andra uppblåsningsslangen på motsatt 
sida.

5. ominstallera det yttre överdraget genom att dra det över 
basen och den inre överdragsanordningen. Det enklaste 
är att fästa ventilen med ena handen medan du drar på 
överdraget med den andra handen.

6. För in ventilen genom 
spåret i det yttre 
överdraget bakom Jay 
logon. Det är meningen 
att ventilen ska sticka 
ut genom springan 
och fästas med bandet 
som sitter på sidan av 
Balance-överdraget. 
(Fig. 6)

MONTeRA uppBLÅSNINgSSLANgAR
En del modeller av Balance-dynan med DRY FloATATIon®-
inlägg levereras med omonterade uppblåsningsslangar. om så 
är fallet bör du ha fått följande delar:

DRY FloATATIon• ®-inlägg.
1 eller 2 slanglängder med en ände som avslutas med • 
en uppblåsningsventil, och den andra änden öppen. om 
DRY FloATATIon®-inlägget är av tvåkammartyp ska det 
även finnas en andra slang. En slangkoppling finns redan 
monterad på de avklippta slangarna.

Fig. 1 visar ett DRY FloATATIon®-inlägg redo att ansluta en 
slanglängd genom följande nedanstående steg.

Så här monterar du uppblåsningsslangarna:

Installera DRY FloATATIon1. ®-inlägget till Balance 
skumbasen med inre överdrag, enligt nedanstående 
instruktioner.
Mät hur lång slang som krävs för din storlek på dyna (Fig. 2. 
2). gör detta genom att trä slangen genom öglorna på det 
inre överdraget med framkanten. Mät omkring 13 mm från 
dynans framkant, och kör den genom (l) tills den öppna 
änden matchar med slangventilen när den kommer ut ur 
inlägget.
Klipp av slangen med en sax.3. 
För in slangkopplingen till den skurna längden av vardera 4. 
uppblåsningsslang.

1
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SVeNSkA
INSTALLATION
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juSTeRINg
1. Öppna luftventilen genom att vrida den moturs. om din 

dyna har två ventiler öppnar du bägge på detta sätt. 
(Fig. 7)

2. Fäst RoHo-pumpens gummislang på ventiländen. Blås 
upp inlägget med pumpen tills dynan nätt och jämnt 
börjar att bukta ut. (Fig. 8)

3. Avlägsna pumpslangen från ventilen och stäng den 
genom att vrida den medurs. (Fig. 9)

4. Sitt på Balance-dynan, med DRY FloATATIon®-
inlägget installerat, i din normala sittposition med 
armstöden och benstöden korrekt positionerade. 

5. Skjut in ena handen under stjärten och leta upp de 
nedersta utskjutande bendelarna, sittbensknölarna. om 
det behövs kan du låta din vårdgivare hjälpa till. (Fig. 
10)

6. Med ena handen kvar under stjärten öppnar du nu 
ventilen med andra handen. när luften släpps ut ur 
inlägget sjunker du nedåt. Stäng ventilen när du känner 
dynans bas med fingertopparna. Det ska finnas ca 13 
mm luft mellan din nedersta utskjutande bendel och 
dynans bas. (Fig. 11)

VIkTIg INFORMATION gÄLLANDe 
juSTeRINg

• Din Balance-dyna med DRY FLOATATION®-inlägg 
kan ha beställts med två ventiler, en på var sin sida av 
dynan. om du har två ventiler ska du utföra steg 1-6 
ovan för var och en av dem. om dynan har två ventiler 
betyder det att den är avdelad på mitten. Du (eller din 
vårdgivare) ska lokalisera den nedersta utskjutande 
bendel som sitter på samma sida som den ventil som 
reglerar luften till dynan.

• Du eller vårdgivaren ska dagligen kontrollera inlägget 
till dynan och se så att du inte "sitter igenom" (m.a.o. att 
dynan tappat luften, så att du sitter på dynans bas). om 
du "sitter igenom" har inläggets skyddande egenskaper 
gått förlorade. Du bör även kontrollera att inlägget inte 
har för mycket luft i sig. Dynans inlägg fungerar bäst 
med ca 13 mm luft mellan dig och dynans bas.

• DRY FLOATATION® -inlägget kan påverkas av 
höjdskillnader. om du förflyttat dig i höjdled kan du 
behöva utföra steg 1-6 ovan.

10
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SVeNSkA
INSTÄLLNINGAR
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ReNgÖRA OCH DeSINFICeRA ROHO DRY 
FLOATATION®-INLÄggeT
Rengöring och desinfektion är två separata moment. 
Rengöringen måste ske före desinfektionen.

Rengöra Dry Floatation®-Inlägget
Dra försiktigt ut DRY FloATATIon®-inlägget ur fördjupningen 
i skumbasen, var försiktig när du drar ut ventilen genom 
skummet. Töm dynan på luft, stäng ventilen/ventilerna 
och placera i en stor ho. Skrubba försiktigt luftcellerna och 
mellanrummen mellan dem med en mjuk plastborste, svamp 
eller tvättlapp. Använd gärna någon typ av vanligt disk- eller 
tvättmedel. För rengöring på vårdinrättning kan ett vanligt 
desinficeringsmedel för hushållsbruk användas.

Desinficera Dry Floatation®-Inlägget
För desinficering av DRY FloATATIon®-inlägget ska 
du använda ett bakteriedödande medel som uppfyller 
smittskyddskraven. Vi rekommenderar att du använder ett 
desinfektionsmedel med tuberkulocida egenskaper. Följ 
tillverkarens spädningsanvisningar. För desinfektion hemma, 
använd en lösning av proportionerna 125 ml Klorin till 1 liter 
vatten. låt klorinlösningen vara kvar på den rengjorda dynan 
i 10 minuter. Skölj noga och torka.

VARNINg

Desinfektionsmedel fungerar inte effektivt på porösa ytor, 
såsom skum, om dynan blir nedsmutsad eller kontaminerad. 
Dynan får endast användas av en användare åt gången.

VIkTIgT

 Tillåt InTE oljebaserade krämer eller lanolin att komma i 
kontakt med dynan; gummimaterialet kan då skadas.

RepARATION
Balance-dyna med Dry Floatation®-inlägg levereras 
komplett med reparationssats samt instruktioner för mindre 
reparationer. Följande information kan vara användbar om du 
tappat bort reparationsinstruktionerna.

I händelse av läcka

Placera dynan med cellerna nedåt och blås upp den tills • 
alla fyra hörnen rör vid varandra.
Sänk ned den uppblåsta dynan i vatten för att lokalisera • 
läckan.
när du lokaliserat läckan, markera stället genom att • 
stoppa in en tandpetare i hålet.
låt dynan torka helt och hållet.• 
Avlägsna tandpetaren, rengör området runt hålet med • 
den medföljande spritservetten. låt ytan torka.
Dra av skyddspappret från den medföljande • 
lagningslappen och placera den så att hålet befinner sig i 
mitten av lappen. 
Tryck på lappen tills den sitter ordentligt fast.• 
Dynan är nu klar att användas. Blås upp dynan enligt • 
instruktionerna i denna manual.

Även om en lagningslapp inte förändrar dynans prestanda 
bör du med jämna mellanrum kontrollera att ingen luft slipper 
ut där dynan lagats. om lappen inte klarar att hålla tätt eller 
om dynan tillfogats en större skada, ska du omedelbart 
kontakta leverantören. 

VIkTIgT

 Avlägsna inte en uppblåsningsventil genom att hålla i dynan 
och dra i ventilen, då kan dynan skadas.

Byta ut ventiler

Ta ett stadigt tag om ventilröret och avlägsna den gamla 1. 
uppblåsningsventilen med en tång. 
Fukta den ribbade änden på den nya ventilen och för in 2. 
den i ventilröret tills gummit sluter tätt mot ventilkroppen.

SVeNSkA
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
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Este producto está fabricado cumpliendo con los requerimientos de las directivas sobre productos sanitarios 93/42/CEE.

Ce fauteuil a été fabriqué conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.
Este produto foi fabricado de acordo com a ‘Directiva de Dispositivos Médicos’ 93/42/EEC.

Questo prodotto è fabbricato in conformità ai requisiti della direttiva in materia dei dispositivi medici 93/42/CEE.
Denna produkt uppfyller fordringarna i direktivet för medicinsk utrustning, 93/42/EEC.

Dette produktet er produsert i samsvar med medisinsk utstyrsdirektiv 93/42/EEC.
Tento výrobek je vyroben tak, aby splňoval směrnici o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS.
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