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JAY® Easy 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 full-
ständiga bruksanvisningen och spara den sedan för framtida 
behov.
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SVENSKA

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

PLACERING AV DYNAN
Dynan bör nå fram till 2,5 – 5,0 cm från knävecken. Lägg sittdynan 
mot ryggstödet på rullstolen med materialinformationsetiketterna 
och flow-överdelen bakåt. När dynan har lagts i på rätt sätt ska dina 
höfter vara placerade mot ryggstödet. Dina sittben skall befinna sig 
mitt på Jay Flow™-överdelen, i dynans sittfördjupning. 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 hårt 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 att en god sittställning och god 
rörlighet.

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. Se till att överdraget inte har 
utsatts för revor eller kraftig nötning och kontrollera så att inga 
punkteringar eller andra felaktigheter uppstått på flowöverdelen.
Kontrollera att skumbasen är jämntjock. Massera gärna flow-
överdelen innan du lägger tillbaka den i överdragets innerficka.

Att rengöra överdraget

1. Avlägsna överdraget från skumbasen och vänd det ut och in.

2. Vänd sedan innerfickan som rymmer flow-överdelen ut och in.

3. Avlägsna flow-överdelen från innerfickan genom att dra i den och 
lossa på kardborrbanden.

4. Vänd på innerfickan så att rätt sida är utåt och stäng dragkedjan 
på överdraget till hälften. (Överdraget ska stängas till hälften så att 
inte kardborrbanden fastnar i annan tvätt i tvättmaskinen.)

5. Maskintvätta i varmt vatten (60o) 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, ska flow-överdelen 
stoppas

tillbaka i innerfickan. 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.

Att rengöra skumbasen

Avlägsna överdraget och flow-överdelen från skumbasen. Torka 
försiktigt med en fuktig trasa och ett 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.

OBS! Undvik att doppa ned skumbasen i vatten.

Sätt tillbaka överdraget med flow-överdelen på skumbasen. Se till 
att den bakre delen av överdraget passar ihop med den bakre delen 
av skumbasen.

Att rengöra flow-överdelen

Avlägsna överdraget från skumbasen. Avlägsna flow-överdelen 
från innerfickan och torka av den med varmt vatten och ett milt 
rengöringsmedel. Torka med en ren, fuktig trasa. Torka sedan torrt 
med en ren trasa. Doppa aldrig ned flow-överdelen i någon som 
helst vätska.

Vid problem med dynan eller tryck kontakta din Arbetsterapeut 
eller sjukgymnast.

Max brukarvikt:  150 kg  

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


