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JAY Balance Sittdyna
®

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 BALANCE
Sunrise Medical rekommenderar att en läkare, terapeut
eller rehab-tekniker, med erfarenhet av sitsprodukter och
positionering, gör bedömningen huruvida en Jay Balance
dyna är lämplig.

Rengöra skumbas:
Avlägsna överdrag, vätskedyna, och inre överdrag från
skumbasen.
VIKTIGT!
Undvik att doppa ned skumbasen i vatten.
Torka av med milt rengöringsmedel.
• Använd aldrig tvål.
• Doppa aldrig ned i vatten.
• Torka av med en ren trasa, låt den lufttorka helt och hållet
innan du sätter tillbaka den.
• Sätt tillbaka överdraget över skumbasen.
• Se till att den bakre delen av överdraget passar ihop med
den bakre delen av skumbasen.

PLACERING AV DYNAN
Dynan bör sträcka sig fram till 2,5 - 5 cm från knävecken.
Lägg sittdynan mot ryggstödet på rullstolen, med
materialinformationsetiketterna samt fluiddynan i bakkant.
Sittgropen skall vara vänd uppåt.
Om dynan har luftinlägg skall denna kontrolleras dagligen. Justering
görs med ventilen och den medföljande handpumpen.

Att rengöra fluidinlägget:
Avlägsna överdraget från skumbasen. Avlägsna fluidinlägget
från det inre överdraget och rengör med varmvatten och tvål.
Torka med en ren, fuktig trasa. Torka sedan torrt med en ren
trasa.
VIKTIGT!
• Doppa aldrig ner eller lägg fluiddelen i någon vätska.
• Undvik hårdhänt rengöring eller vårdslös hantering
eftersom detta kan leda till en nedbrytning av den
vätskefyllda dynan.
Om vid någon tidpunkt, det yttre överdraget, det inre
överdraget, skumbas, dynans vätska eller andra komponenter
förefaller att vara utsatta för påfrestningar eller om du
observerar en nedbrytning i tyget, kontakta din förskrivare för
utvärdering och andra instruktioner.

Använd inte dynan ovanpå en uttänjd sitsklädsel. En uttänjd klädsel
ger inte tillräckligt stöd för dynan, vilket kan leda till felaktig
sittställning. Du kan byta ut den uttänjda klädseln eller köpa en
sittplatta.

ENKEL SKÖTSEL & RENGÖRING
Månatlig rengöring och regelbunden skötsel kan göra
att din dyna håller längre. Vi rekommenderar att de olika
beståndsdelarna kontrolleras under rengöringen.
Titta efter revor eller förslitningar i överdraget, och byt ut om det
är trasigt eller av annan anledning ej funktionellt. Kontrollera
fluidinlägget för punktering eller andra avvikelser.
Kontrollera att skumbasen är jämntjock. Om du vid något tillfälle
skulle känna att vätskan är fastare på något område i dynan vid
en kontroll, kontakta din lokala auktoriserade leverantör.
Rengöra överdraget:
• Avlägsna överdraget från skumbasen och vänd det ut och in.
• Maskintvätta i 70 grader och dropptorka eller torktumla på
låg värme.
• Överdraget behöver inte strykas.
VIKTIGT!
• Överdraget får inte kemtvättas eller rengöras i industriella
tvätt- och torkmaskiner. Autoklavera inte med ånga.
• Använd inte blekmedel.
För att sätta tillbaka överdraget efter tvätt:
• Dra sedan på överdraget på skumdynan.
• Se till att den bakre delen av överdraget passar ihop med
den bakre delen av skumbasen.
OBS: Om dynan används inom institutioner kan patientens
namn skrivas med en permanent märkpenna på överdragets
innehållsetikett. På så sätt kan överdragen återlämnas till sina
rätta ägare efter tvätten.
Använd endast JAY-designade överdrag på JAY dynor.
Överdraget spelar en viktig roll för dynans tryckavlastande
funktion. Används ett annat överdrag så ändras
förutsättningarna och dynan kanske inte längre fungerar
optimalt.

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.

Max brukarvikt:

150 kg (34-50 cm)

			

225 kg (56-60 cm)

This product is manufactured to comply with
the ‘Medical Device Directive’ 93/42/EEC and
2007/47/EEC.
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