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JAY® Xtreme Active 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.
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SVENSKA

J A Y  X T R E M E  AC T I V E

PLACERING AV DYNA
Välj en storlek på dynan som överensstämmer med
din höftbredd när du sitter. Dynans längd bör sluta
3-5 cm från knävecken. Placera dynan så långt bak
som möjligt i rullstolen. Den böjda bakkanten och de
utskurna hörnen bör ligga så nära rullstolens bakkant
som möjligt. För att kunna uppnå lägsta möjliga tryck,
ska benstöden ställas in i låg position så att dina
lår vilar bekvämt mot framdelen av dynans framdel.
(Korrekt inställning av benstöden kan reducera tryck
på vissa punkter.)
När du sitter på Jay Xtreme Active dynan, bör ditt
sittben vara mitt på fluidinlägget. Om dynan inte är
positionerad korrekt, kan detta leda till att du “sitter
igenom” dynan och vävnadsskador uppstår. Om du
har sned hållning, placera dynan lite längre fram i
stolen, så att du inte sitter på den främre skumdelen
av dynan. (Om du har extremt sned hållning, vill vi
rekommendera JAY J2® och JAY J3 dynor.) Om
ditt ryggstöd dessutom är av hängmattetyp, bör det
ersättas. Istället för detta, kan du använda ett JAY
J3 ryggstöd. Ett stabilt ryggstöd positionerar höfterna
korrekt och stödjer bålen, så att när du sitter mindre
på ditt korsben, tippas ditt bäcken uppåt.

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.
• 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 skumbasen för att säkerställa skummets
konsistens. Om du känner att vätskan känns hård på
vissa ställen efter att dynan varit oanvänd en längre tid
när du kontrollerar dynan kan du prova att massera upp
fluidvätskan eller kontakta din HMC.

RENGÖRA ÖVERDRAGET
• Ta av överdraget från skumbasen och vänd insidan
utåt.
• Maskintvätta i varmt vatten (70°) och lufttorka.
• Överdraget behöver inte strykas.

RENSA SKUMBASEN / LÅRKILAR
Avlägsna överdragen och fluidinlägget från skumbasen.
Torka av med tvål eller 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.
Avlägsna överdragen från lårkilarna. Överdragen kan
maskintvättas (70°C) och lufttorkas. Lårkilarna kan torkas av
med en fuktig trasa (använd inte tvål och doppa inte ned i
vatten) och torka sedan av med en ren trasa. Låt de sedan
lufttorka helt innan du sätter in dem igen i överdragen.

VIKTIGT!
Undvik nedsänkning av skumbas och lårkilar i vatten.

RENGÖRING AV FLUIDINLÄGG
Avlägsna det yttre överdraget från dynan. Avlägsna
fluidinlägget från det inre överdraget och torka av den med
varmt vatten och tvål. Torka med ren, fuktig trasa och torka
torrt med en ren trasa.

VIKTIGT
• Doppa aldrig ned fluidinlägget i någon vätska.
• Undvik starka rengöringsmedel och handskas varsamt
med insatsen, annars kan den börja läcka.
Skulle det finnas tecken på slitage på överdraget,
skuminlägg, fluidinlägg eller andra delar eller om du märker
att stadgan har försämrats, kontakta din HMC eller Sunrise

Medical för en utvärdering och ytterligare instruktioner. 

Max brukarvikt:  150 kg  

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


