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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

imp roving p e opl e’ s l i v es
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SVENSKA

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

låg värme.
Tvätta inte ett skadat inlägg.
Rengöra skumbas

PLACERING AV DYNAN

1. Avlägsna överdraget från skumbasen. Torka av med en

Dynan bör nå fram till 2,5 – 5,0 cm från knävecken. Placera dynan
mot rullstolens ryggstöd med materialets identifieringsmärken och
sittgropen bak. När dynan har lagts i på rätt sätt ska dina höfter
vara placerade mot ryggstödet. Dina ischiala ben (sittbenen) ska
vara centrerade i dynans bäckenbelastningsområde.

lätt fuktad trasa
2. Torka av basen med en ren trasa. Låt skumbasen lufttorka
helt innan den sätts ihop igen.
3. Återinstallera överdraget med den nätformade skumdynan

Undvik att använda dynan på alltför uttänjd sitsklädsel. Uttänjd
klädsel ger inte tillräckligt med stöd för dynan och kan orsaka
felaktig sittställning. Byt ut uttänjd klädsel eller köp ett fast
underlag, t ex en träplatta eller en Jay ställbar sittplatta. Undvik att
använda alltför uttänjd ryggstödsklädsel. Uttänjd ryggstödsklädsel
ger inte tillräckligt med stöd för kroppen och kan orsaka felaktig
sittställning. Byt ut uttänjd ryggstödsklädsel eller prova ut ett Jay
ryggstöd från Sunrise som passar de krav brukaren har för en god
sittställning och god rörlighet.

över skumbasen. Se till att den bakre delen av överdraget
passar ihop med den bakre delen av skumbasen.
Vid med dynan eller tryck kontakta din Arbetsterapeut eller
sjukgymnast.

Max brukarvikt:

ENKEL SKÖTSEL OCH RENGÖRING

125 kg

Månatlig rengöring och regelbunden skötsel kan göra att din dyna
håller längre. Vi rekommenderar att de olika beståndsdelarna
kontrolleras under rengöringen.
Kontrollera att överdraget inte har revor, är alltför slitet eller
uppvisar annat onormalt.
Kontrollera att skumbasen är jämntjock. Kontrollera
bäckenbelastningens område så att det retikulära skummaterialet
formar sig följdriktigt.
Att rengöra överdraget
1. Avlägsna överdraget från skumbasen och vänd det ut och in.
2. Maskintvätta i varmt vatten (70°) och dropptorka eller torktumla
på låg värme.
Överdraget behöver inte strykas.
OBS! Överdraget får inte kemtvättas eller rengöras i industriella
tvätt- och torkmaskiner. Autoklavera inte med ånga. Använd inte
blekmedel.
Då överdraget sätts på sittdynan igen efter tvätt, se till att
kardborrbanden ligger rätt. Sätt sedan tillbaka överdraget på
skumbasen. Se till att den bakre delen av överdraget passar ihop
med den bakre delen av skumbasen.
Rengöra PLA (sittgrop) inlägg
1. Avlägsna insatsen från skumbasen.
2. Det är nödvändigt att avlägsna överdraget från insatsen
för att tvätta det. Vi rekommenderar att det tvättas i
överdraget. Före tvätt, infoga insatsen (med överdraget
installerat) i en tvättpåse för att skydda kardborre krokar
från tvättmaskinens agitator och förhindra trassel med
andra föremål.
3. Maskintvätta i 60 grader och dropptorka eller torktumla på
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This product is manufactured to comply with
the ‘Medical Device Directive’ 93/42/EEC &
2007/47/EEC.

