ANPASSNING AV JAYDYNOR
Korrigering av bäckenskevhet
Korrigering kan göras på fyra olika sätt med viss variation beroende på
typ av dyna.
1. Vid beställning av ny dyna, överfylld eller överfylld från fabrik
Fluidinlägget har en höger och en vänster kammare. Då man önskar höja ena sidan för att korrigera en felställning
kan dynan beställas överfylld från fabrik i höger alternativt vänster kammare. Skulle extra fluid behövas i båda kamrarna kan även både höger och vänster kammare beställas överfyllda.
Underfylld i båda kamrarna

Överfylld i båda kamrarna

Överfylld i vänster kammare

2. Vid anpassning av befintlig dyna, med Fluidkuddar
Som tillbehör finns extra fluidkuddar som kommer i en stor och en liten variant (se bilden till vänster). Den stora har
artikelnummer F119 och den lilla F1119. För korrigering av bäcken kan dessa sättas fast med medföljande kardborrband på önskad sida under dynans fluidinlägg. Alternativt kan de sättas under båda sidorna om extra fluid önskas
totalt sett. Montering görs genom att fluidpåsen trycks ihop något och fästes så att den hamnar i
botten längst fram i sittgropen (se bilden till höger).

3. Vid anpassning av befintlig dyna, med Höftuppbyggare
Som tillbehör finns extra höftuppbyggare som kommer i olika storlekar beroende på dynans storlek. Dessa placeras i
sittgropens botten på höger alternativt vänster sida under fluiden. Eftersom fluiden är delad i en höger och en vänster
kammare höjs den sidan under vilken höftuppbyggaren placeras och korrigering av bäckenskevhet sker.

4. Vid anpassning av befintlig dyna med medföljande luftinlägg
Jay Balance Air kan beställas med luftinlägg i sittgropen som har en kammare med en ventil (bilden till höger) alternativt
med ett luftinlägg med 2 separata kammare med en ventil till varje kammare. Då korrigering av bäckenskevhet önskas
bör luftinlägg med 2 kammare väljas. Korrigeringen görs genom att höger och vänster kammare pumpas upp med olika
mängd luft.

ANPASSNING FÖR ÖKAD STABILITET
Balance kan beställas som komplett dyna med eller utan positioneringskomponeter. Man kan även beställa komponenterna som tillbehör/reservdel i efterhand. Då ökad stabilitet önskas placeras/behålls komponenterna i de fickor som
sitter på det inre överdraget. Alla komponenter behöver inte användas utan detta är valbart beroende på var man önskar
öka stabiliteten. För att skilja dynmodellerna åt vid beställning finns det ett P i artikelnumret på den positionerande
modellen (ex JBALC4442FLMPEU).

Positioneringskomponenter

Positioneringskomponenter

Anpassning för inskränkt flexionsförmåga i höft
Då flektionsförmågan i höften är inskränkt kan Balance anpassas genom att man gör en urgröpning i dynans bas
under valfritt lår (blåmarkerat i bilden nedan). Eftersom Balance har ett mjukt skumskikt på toppen av den hårdare basen
rekommenderar vi att detta skikt sparas och läggs som en polstring i urgröpningen.
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