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Käyttötarkoitus
Jokainen tämän käyttöohjeen ROHO DRY FLOATATION -tuote on säädettävä, ilmatäytteinen,
ilmakennoihin perustuva pyörätuolin tukipinta. Painorajoitusta ei ole, mutta tyynyn on
oltava potilaalle oikein mitoitettu.
ROHO, Inc. suosittelee, että istumiseen, asemointiin ja liikkuvuuteen erikoistunut
kliinikko suorittaa arvioinnin: 1) määrittääkseen onko tyyny sopiva potilaalle; ja
2) määrittääkseen onko kiinteä istuinkoroke suositeltava mikäli tyynyä käytetään
pyörätuolissa, jossa on taittuva istuin.
Kaikki seuraavat tuotteet hyödyntävät DRY FLOATATION -teknologiaa ja on tarkoitettu
noudattamaan potilaan istuma-asentoa tarjoten suojaa iholle/pehmytkudokselle, hyvän
asennon ja olosuhteet, jotka helpottavat haavan paranemista.
-- ROHO LOW PROFILE kaksoiskammioinen tyyny (LOW PROFILE kaksoiskammioinen
tyyny)
®

®

-- ROHO MID PROFILE kaksoiskammioinen tyyny (MID PROFILE kaksoiskammioinen
tyyny)
®

™

-- ROHO HIGH PROFILE kaksoiskammioinen tyyny (HIGH PROFILE kaksoiskammioinen
tyyny)
®

®

-- ROHO QUADTRO SELECT LOW PROFILE tyyny (QUADTRO SELECT LOW PROFILE)
®

®

®

-- ROHO QUADTRO SELECT MID PROFILE tyyny (QUADTRO SELECT MID PROFILE)
®

™

-- ROHO QUADTRO SELECT HIGH PROFILE tyyny (QUADTRO SELECT HIGH PROFILE)
®

®

-- ROHO CONTOUR SELECT tyyny (CONTOUR SELECT)
®

®

-- ROHO ENHANCER tyyny (ENHANCER)
®

®

Kaikki seuraavat tuotteet hyödyntävät DRY FLOATATION -teknologiaa ja on tarkoitettu
noudattamaan potilaan istuma-asentoa tarjoten suojaa iholle/pehmytkudokselle ja
olosuhteet, jotka helpottavat haavan paranemista.
®

-- ROHO LOW PROFILE yksikammioinen tyyny (LOW PROFILE yksikammioinen tyyny)
®

®

-- ROHO MID PROFILE yksikammioinen tyyny (MID PROFILE yksikammioinen tyyny)
®

™

-- ROHO HIGH PROFILE yksikammioinen tyyny (HIGH PROFILE yksikammioinen tyyny)
®

®
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Tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja
ROHO -tuotteet on tarkoitettu toimimaan osana kokonaisvaltaista hoitosuunnitelmaa.
ROHO, Inc. suosittelee, että potilastyötä tekevä lääkäri tekee suosituksia tuotteiden
käytöstä perustuen potilaan yksilöllisiin lääketieteellisiin ja hoidollisiin tarpeisiin ja
hänen yleistilaansa.
Varoitukset
• Iho/pehmytkudoksen vaurioita voi tulla useista eri syistä, jotka vaihtelevat
henkilökohtaisesti. Tarkista iho vähintään kerran päivässä. Punoitus, ruhjeet
tai tummat alueet (verrattuna terveeseen ihoon) voivat olla merkki alkavasta
pehmytkudoksen rikkoutumisesta ja siihen on ehkä puututtava. Jos ihossa/
pehmytkudoksessa on värimuutoksia, LOPETA KÄYTTÖ välittömästi. Jos värimuutos
ei häviä 30 minuutin kuluessa käytön lopettamisesta, ota välittömästi yhteyttä
terveydenhoitoalan ammattilaiseen.
• Tyynyn ja päällisen ON oltava kooltaan yhteensopivia, ja niitä ON käytettävä tämän
käyttöohjeen mukaisesti. JOS NE EIVÄT OLE: 1) Tyynyn hyödylliset vaikutukset
saattavat heikentyä tai mitätöityä, kasvattaen ihon ja muun pehmytkudoksen
vaurioitumisriskiä ja 2) käyttäjän istuma-asento saattaa muuttua epävakaaksi ja
altistaa putoamiselle tuolista.
• ÄLÄ käytä tyynyä muiden kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen tuotteiden tai
materiaalien päällä tai yhdessä niiden kanssa. Toimiminen vastoin tätä ohjetta
saattaa heikentää käyttäjän istuma-asennon vakautta ja altistaa putoamiselle
tuolista.
• ÄLÄ käytä tyynyä vesikellukkeena (esim. pelastusrenkaana). Se EI kannattele
käyttäjää vedessä.
• Jos jonkin tässä käyttöohjeessa kuvatun toimenpiteen suorittaminen ei onnistu,
hanki apua.
Varoitukset:
• ÄLÄ käytä muita kuin ROHO Inc:n toimittamaa pumppua, päällistä tai korjaussarjaa,
koska se voi mitätöidä tuotteesi takuun.
• ÄLÄ muokkaa tyynyä tai sen osia. Muutoin tuote saattaa vaurioitua ja takuu mitätöityy.
• ÄLÄ anna tyynyn joutua kosketuksiin öljypohjaisten nesteiden tai lanoliinin kanssa. Ne
saattavat vaurioittaa sen materiaalia.
• Pitkittynyt altistuminen otsonille voi heikentää tyynyssä käytettyjä materiaaleja,
vaikuttaa tyynyn toimintaan ja mitätöidä tuotteen takuun.
• Korkeuserojen muutokset saattavat edellyttää tyynyn säätämistä.
• Pidä tyyny poissa terävien esineiden ulottuvilta.
• Älä altista tyynyä korkealle kuumuudelle, avotulelle tai kuumalle tuhkalle.
• Jos tyyny on ollut alle 0 ºC (32 ºF) lämpötilassa ja on epätavallisen jäykkä, anna sen
lämmetä huoneenlämpöiseksi.
• ÄLÄ KÄYTÄ täyttöventtiiliä kantokahvana tai vedä siitä DRY FLOATATION
-pehmustetyynyä. Kanna pehmustetyynyä tyynyn pohjasta tai päällisen kantokahvasta.
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Osat
Pakkauksen sisältö:

Tyyny
Ilmakennot

Käyttöohje

Tuotteen rekisteröintikortti

Täyttöventtiili
Yellow Rope

®

ISOFLO Memory Control
(vain SELECT-tyynyt)
®

Käsipumppu

Vakiopäällinen

Korjaussarja

Raskaan käytön päällinen

Takaosa

Takaosa

Etuosa

Etuosa
Vetoketju
Vetoketju

Kantokahva

Täyttöventtiili

Täyttöventtiili
Vetoketjun läppä

Kun haluat tilata varaosia, ota yhteys tuotteen toimittajaan tai ROHOon tai vieraile osoitteessa
therohostore.com.

Tuotteen tiedot
Tyyny:neopreenikumi; valmistettu ilman lateksia
Täyttöventtiili:nikkelipinnoitettu messinki
Vakiopäällinen:kahteen suuntaan venyvä päällisosa, spacer-kankaiset sivut, vetoketju
päällisen takaosassa; liukumaton alaosa koukku- ja lenkkikiinnittimillä, jotka
auttavat tyynyn kiinnittämisessä tuoliin. Katso materiaalin valmistusaine päällisen
hoitoetiketistä.
Raskaan käytön päällinen:kahteen suuntaan venyvä, nestettä hylkivä päällisosa ja
sivut, vetoketju päällisen etuosassa; ja liukumaton alaosa koukku- ja lenkkikiinnittimillä,
jotka auttavat tyynyn kiinnittämisessä tuoliin. Katso päällisen hoito -merkistä
materiaalisisältö.
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Tuotteen tekniset tiedot, jatkuu
VAKIOTYYNYN MITAT JA PAINOT:
tyyny

Korkeus

Keskimääräinen paino*

LOW PROFILE yksikammioinen tyyny

21/4 in. (5,5 cm)

2.5 lbs. (1,1 kg)

LOW PROFILE kaksoiskammioinen tyyny

21/4 in. (5,5 cm)

2.5 lbs. (1,1 kg)

QUADTRO SELECT LOW PROFILE

21/4 in. (5,5 cm)

2.5 lbs. (1,1 kg)

MID PROFILE YKSIKAMMIOINEN tyyny

31/4 in. (8,5 cm)

3.0 lbs. (1,4 kg)

MID PROFILE kaksoiskammioinen tyyny

31/4 in. (8,5 cm)

3.0 lbs. (1,4 kg)

QUADTRO SELECT MID PROFILE

31/4 in. (8,5 cm)

3.0 lbs. (1,4 kg)

HIGH PROFILE yksikammioinen tyyny

41/4 in. (10,5 cm)

3,25 lbs. (1,5 kg)

HIGH PROFILE kaksoiskammioinen tyyny

41/4 in. (10,5 cm)

3,25 lbs. (1,5 kg)

QUADTRO SELECT HIGH PROFILE

41/4 in. (10,5 cm)

3,25 lbs. (1,5 kg)

CONTOUR SELECT

21/4 - 41/4 in. (5,5 - 10,5 cm)

3,5 lbs. (1,6 kg)

ENHANCER

21/4 - 41/4 in. (5,5 - 10,5 cm)

3,5 lbs. (1,6 kg)

*Huomaa: Keskimääräiset painot perustuvat tyynyihin, jotka on varustettu 9 x 9 ilmakennoilla (161/2 in. x 161/2 in., 42,0 cm x 42,0 cm).
Tyyny

Pienin leveys

Pienin syvyys

Suurin leveys

Suurin syvyys

#
ilmakennoa

in.

cm

# ilmakennoa

in.

cm

#
ilmakennoa

in.

cm

#
ilmakennoa

in.

cm

LOW PROFILE
yksikammioinen tyyny

6

111/2

29,0

6

111/2

29,0

13

231/2

59,5

11

20

50,5

LOW PROFILE
kaksoiskammioinen
tyyny

6

111/2

29,0

6

111/2

29,0

11

20

50,5

11

20

50,5

QUADTRO SELECT
LOW PROFILE

5

11

28,0

6

113/4

30,0

13

241/2

62,5

12

22

56,0

MID PROFILE
yksikammioinen tyyny

7

131/4

33,5

7

131/4

33,5

11

20

50,5

11

20

50,5

MID PROFILE
kaksoiskammioinen
tyyny

8

143/4

37,5

9

161/2

42,0

8

143/4

37,5

9

161/2

42,0

QUADTRO SELECT
MID PROFILE

8

16

41,0

8

151/4

38,5

10

191/2

49,5

10

181/2

47,0

HIGH PROFILE
yksikammioinen tyyny

6

111/2

29,0

6

111/2

29,0

15

263/4

68,0

13

231/2

59,5

HIGH PROFILE
kaksoiskammioinen
tyyny

6

111/2

29,0

6

111/2

29,0

11

20

50,5
12

213/4

55,0

QUADTRO SELECT
HIGH PROFILE

6

123/4

32,5

6

113/4

30,0

14

261/4

67,0

13

233/4

60,0

CONTOUR SELECT

7

141/2

36,5

8

151/4

38,5

13

241/2

62,5

12

22

56,0

ENHANCER

8

143/4

37,5

8

143/4

37,5

11

20

50,5

11

20

50,5

Huomio: Katso paikallisen ROHO asiakaspalvelun/toimittajan tiedot tyynyjen koosta.
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Tyynyn säätö
Tärkeää turvallisuustietoa:
• Tarkista säännöllisesti, vähintään kerran päivässä, että tyyny on oikein täyttynyt!
• ÄLÄ käytä vajaatäytettyä tai ylitäytettyä tyynyä, koska muutoin tyynyn hyödylliset vaikutukset heikentyvät tai mitätöityvät kokonaan, kasvattaen ihon ja muun
pehmytkudoksen vaurioitumisriskiä. Jos tyyny ei tunnu pitävän ilmaa sisällään tai
jos ilman lisääminen tai vähentäminen ei onnistu, katso kohta Ongelmanratkaisu.
Jos ongelmaa ei saada korjattua, ota viipymättä yhteyttä lääkäriisi/hoitohenkilökuntaan, tuotteen jälleenmyyjään tai ROHO, Inc:iin.
• Mikäli mahdollista, käytä koukku- tai silmukkakiinnittimiä kiinnittääksesi tyynyn
lujasti istuinpintaan.

1. Täytä tyyny:
a. Aseta tyyny pyörätuoliin
siten, että ilmakennot
Tyyny
osoittavat ylöspäin ja
päällinen
päällisen luistamaton
pinta osoittaa alaspäin.
Kysy terveydenhuollon
ammattilaiselta
täyttöventtiilien
vaihtoehtoisista
asennoista.
b. SELECT-tyynyille:Avaa ennen täyttöä ISOFLO
Memory Control niin, että kaikki ilmakennot
täyttyvät. Työnnä vihreä ISOFLO-nappula
lukitsematon-asentoon.
c. Liu'uta käsipumpun
kumisuutin
täyttöventtiilin yli.
Purista suutinta,
käännä avataksesi
täyttöventtiilin ja täytä
ilmakennot.
d. Kun kaikki ilmakennot
on täytetty ja tyyny alkaa täyttyä hieman,
purista käsipumpun kumisuutinta ja
käännä sulkeaksesi täyttöventtiilin
kokonaan.
e. Irrota käsipumppu.
f. Toista tyynyn täyttö kaikille venttiileille.
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Tyynyn säätö, jatkuu
2. Säädä tyyny:
Huomautus kaksoiskammioisille tyynyille:Potilaille, joilla on lantion vinouma,
säädä ensin se puoli, jolla on syvemmät luu-ulokkeet. Etu-taka-suunnan
asennon säätämiseksi säädä takaosa ensin. Tarkista aina uudelleen kunkin
osion säätö.
a. Potilaan on istuttava tuolissa
tavanomaisessa asennossaan.
Tyyny on keskitettävä potilaan alle.
b. Liu'uta kätesi tyynyn ja potilaan
väliin. Nosta jalkaa kevyesti,
tunnustele alimman luu-ulokkeen
sijainti ja laske jalka istumaasentoon.

Istumakuva osoittaa
tuotteen aseman
määrityksen.

c. Avaa venttiili poistaaksesi ilman,
pitäen kättäsi potilaan alimman
luu-ulokkeen alla.

Oikea tyynyn täyttöasetus:
A) Painu alas tyynyyn ja B) "kellu"
tyynyn alustan päällä.

d. Päästä ilmaa pois kunnes
pystyt juuri ja juuri liikuttamaan
sormenpäitäsi

A

e. Sulje venttiili

B

f. Toista tyynyn säätö kaikille
venttiileille.
g. QUADTRO SELECT - tai
CONTOUR SELECT -pehmusteen
säätäminen pysyvän lantion
vinouden tai posteriorisen
lantion kallistuksen muokkaamiseksi:

= 1/2" - 1" (1.5 cm - 2.5 cm) suositeltu

etäisyys potilaan ja istuinpinnan
välillä

Potilaan on istuttava tavanomaisessa
asennossaan, kun ilma siirtyy ISOFLO Memory
Lukittu
Control:in läpi. Kun ilma on siirtynyt, paina
punainen nappula lukitusasentoon. Tarkista tyynyn
jokainen kammio varmistaaksesi tyynyn asianmukaisen täyttymisen.
Huomautus: Tutustu seuraavalla sivulla oleviin ohjeisiin säätääksesi
QUADTRO SELECT -pehmustetta korjataksesi lantion joustavaa vinoutta tai
lantion joustavaa posteriorista kallistumista.
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Tyynyn säätö, jatkuu
h. QUADTRO SELECT -pehmusteen säätäminen lantion joustavan vinouden tai
lantion joustavan posteriorisen kallistumisen korjaamiseksi.
-- Noudata kaikkia tässä käyttöohjeessa olevia Pehmusteen säätöohjeita
varmistaaksesi, että pehmusteessa on oikea täyttöaste.
-- Varmista, että ISOFLO Memory Control on aukiasennossa.
-- Seuraa alla olevia ohjeita.
Lukitsematon

Joustava lantion vinous:
1) Korjaa lantion asento halutuksi manuaalisesti. (Esimerkiksi, jos lantion vasen
puoli on oikeaa alempana, kallista henkilöä oikealle tai paina oikeanpuoleista
lonkkaa alaspäin kunnes saavutetaan haluttu asento.)
2) Lukitse punainen nappi.
3) Tarkista pehmusteen jokainen osio uudelleen
varmistaaksesi pehmusteen oikean täyttöasteen.

Lukittu

Lantion joustava posteriorinen kallistuminen:
1) Varmista, että henkilön luukohoumien ja istuimen välissä on noin 2,5 cm
verran tilaa. Lisää tarvittaessa ilmaa.
2) Nosta henkilön molempia jalkoja painaaksesi lantiota enemmän alaspäin
ja pakottaaksesi ilman pehmusteen etuosaan. Tämä saa aikaan ”altaan”
(matalampi, kovera alue) lantiolle ja estää lantion luisumista eteenpäin.
3) Lukitse punainen nappi.
4) Tarkista pehmusteen jokainen osio uudelleen varmistaaksesi pehmusteen
oikean täyttöasteen.
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Päällisen irrotus ja vaihtaminen
Tarkista päällinen vaurioiden varalta ja korvaa tarvittaessa.
Päällisen pitäminen tyynyn päällä auttaa suojaamaan tyynyn osia. Lisäksi päällinen auttaa
pitämään ilmakennot yhdessä, mikä saattaa auttaa myös liukulaudan avulla tapahtuvissa siirroissa.
Päällisen irrotus:Avaa vetoketju, ja irrota päälllinen tyynystä.
Päällisen vaihtaminen:
Katso tyynyn pohjassa
1. Käännä päällinen ja tyyny ylösalaisin: liukumattoman
sijaitsevasta merkistä
materiaalin on oltava ylöspäin ja vetoketjulla suljetun aukon
ja päällisen kuvasta
sinuun päin. Ilmakennojen on oltava alaspäin.
suunnataksesi tyynyn ja
päällisen oikein.
2. Aseta tyyny päällisen sisään noudattaen seuraavia ohjeita.
Vakiopäällisen ohjeet

Raskaan käytön päällisen ohjeet

Tyynyn takaosan on oltava vetoketjuun päin.

Tyynyn etuosan (täyttöventtiili) on oltava
vetoketjuun päin.

Varmista, että kaikki neljä tyynyn kulmaa
ulottuvat päällisen kulma-aukkojen läpi.
Vedä varovasti täyttöventtiili ja Yellow Rope
aukkojen läpi.

Työnnä täyttöventtiili ja Yellow Rope päällisen
sisään.

Sulje vetoketju kokonaan. Käännä tyyny siten, että ilmakennot osoittavat ylöspäin. Tyynyn on
oltava litteänä päällisen sisällä liukumaton materiaali pohjalla ja kaikki ilmakennot peitettynä.

Ongelmanratkaisu
Lisäapua saat hoitohenkilökunnalta, tuotteen jälleenmyyjältä tai ROHO, Inc.:ltä.
Ilma ei pysy sisällä
Täytä tyyny. Tarkista, onko täyttöventtiili tai letku vahingoittunut.
Varmista, että täyttöventtiili on täysin suljettu. Tutki tyyny reikien
varalta. Jos löytyy hyvin pieniä reikiä tai niitä ei löydy ollenkaan, seuraa
tuotteen mukana Korjaussarjassa tulevia ohjeita. Jos täyttöventtiili tai
letku ovat vahingoittuneet, tai jos tyynyssä on isoja reikiä tai vuotoja,
katso ROHO Rajoitettu takuu -liite tai ota yhteys paikalliseen ROHO
asiakaspalveluun/toimittajaan.
Tyynyn täyttö tai
Varmista, että täyttöventtiili on auki. Tarkista, onko täyttöventtiili
tyhjennys ei onnistu
tai letku vahingoittunut. Täytettäessä SELECT tyynyjä: varmista,
että ISOFLO Memory Control:in vihreä nappula on työnnetty ISOFLO:n
keskustaa kohti LUKITSEMATON-asentoon, niin että kaikki kammiot
täyttyvät.
Epämukava tai
Varmista, että:
epävakaa
- tyyny ei ole ylitäytetty (Katso Tyynyn säätö.)
- tyynyn ilmakennot ja päällisen yläpinta ovat ylöspäin.
- tyyny on keskitetty potilaan alle.
- tyyny on mitoitettu oikein potilaalle ja pyörätuolille.
Anna potilaan mukautua tyynyyn vähintään tunnin ajan.
Tyyny liukuu
Varmista, että tyynyn päällisen liukumaton alaosa on poispäin
pyörätuolissa
potilaasta. Käytä tyynyn ja päällisen suuntaavia merkkejä asettaaksesi
tyynyn. Käytä koukku- ja lenkkikiinnittimiä kiinnittääksesi tyynyn
kunnolla pyörätuoliin.
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Puhdistus ja desinfiointi
Puhdistus ja desinfiointi ovat erillisiä toimenpiteitä. Puhdistus on suoritettava ennen desinfiointia.
Ennen käyttöä toisella potilaalla: puhdista, desinfioi ja tarkista, että tuote toimii oikein.
Päällisen hoito:Poista koukkukiinnitysten osat päällisen alareunasta ennen puhdistusta ja
desinfiointia. Pese samanväristen kanssa.
Päällisen puhdistus:Poista päällinen. Konepesu viileässä vedessä (30 °C) miedolla 30C
pesuaineella, varovainen linkous, tai pyyhitään puhtaaksi neutraalilla pesuaineella
ja lämpimällä vedellä. Rumpukuivaus matalalla lämmöllä.
Päällisen desinfiointi:Käsinpesu viileässä vedessä
tai
+
30C
(30 °C) käyttämällä 1 osa kotitalouskäyttöön
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tarkoitettua nestemäistä valkaisuainetta 9 litraan
vettä. Pidä tuotetta valkaisuaineliuoksessa 10 minuuttia, huuhdo huolellisesti. Tai pese koneessa
kuumassa vedessä (60 °C). Rumpukuivaus matalalla lämmöllä.
Noudata valkaisuainepakkauksen turvaohjeita.
Päällisen hoidossa huomioitavaa:Venttiilien on oltava suljettuina. ÄLÄ PÄÄSTÄ vettä tai
puhdistusliuosta tyynyn sisälle. ÄLÄ pese tai desinfioi tyynyä koneessa tai kuivaa sitä
koneellisesti. Seuraavien välineiden, menetelmien tai aineiden käyttö saattaa vaurioittaa tyynyä:
naarmuttavat materiaalit (teräsvilla, hankaussienet); syövyttävät aineet, astianpesukoneen
pesuaineet; bensiiniä tai orgaanisia liuottimia sisältävät puhdistusaineet, esim. Asetoni, tolueeni,
metyylietyyliketoni (MEK), teollisuusbensiini, kuivapuhdistusnesteet, liimanpoistoaineet; öljypohjaiset
liuokset, lanoliini tai fenolipohjaiset desinfiointiaineet; otsoni; ultraviolettivalopuhdistus.
Tyynyn puhdistus:Poista päällinen, sulje venttiili(t) ja aseta suureen pesualtaaseen. Käsipesu
miedolla nestesaippualla, käsitiskiaineella, pyykinpesuaineella tai yleispuhdistusaineella (noudata
tuotteen käyttöohjeita). Hiero varovasti kaikki päällisen kohdat puhtaaksi käyttäen pehmeää
muoviharjaa, sientä tai liinaa. Huuhtele puhtaalla vedellä. Ilmakuivatus. ÄLÄ altista suoralle
auringonvalolle.
Tyynyn desinfiointi: Toista puhdistuksen vaiheet käyttäen 1 osa kotitalouskäyttöön tarkoitettua
valkaisuainetta 9 osaan vettä. Pidä tuotetta valkaisuaineliuoksessa 10 minuuttia. Huuhdo
huolellisesti puhtaalla vedellä. Ilmakuivatus.
Huom: Useimmat bakteereja tappavat desinfiointiaineet ovat turvallisia, jos käytössä noudatetaan
aineen valmistajan laimennusohjeita.
Noudata valkaisuainepakkauksen turvaohjeita.
Huomaa sterilointiin liittyen: Korkeat lämpötilat nopeuttavat ikääntymistä ja vaurioittavat
tuotteen rakennetta.ROHO-tuotteet eivät ole steriilisti pakattuja, eikä niitä tarvitse
steriloida ennen käyttöä. Jos laitoksen käytänteet vaativat sterilointia: Toimi ensin pubhdistusja desinfiointohjeiden mukaisesti, avaa sitten täyttöventtiili ja käytä alhaisinta mahdollista
sterilointilämpötilaa, joka ei saa ylittää 60°C, sekä mahdollisimman lyhyttä sterilointiaikaa. EI SAA
käsitellä autoklaavissa.

Hävittäminen: Kun tuotetta käytetään ja se hävitetään paikallisten/alueellisten

ohjeiden mukaisesti, ei tässä ohjeessa kuvattuihin tuotteen osiin liity tunnettuja ympäristöriskejä.
Hävittäminen tulee jättää pätevän, valtuutetun jätehuolto-organisaation tehtäväksi.

Rajoitettu takuu: Rajoitetun takuun ehdot tuotteen alkuperäiseltä ostopäivämäärältä:
SELECT-tyynyt 36 kuukautta; kaikki muut DRY FLOATATION-tuotteet: 24 kuukautta. Takuu ei koske
puhkeamisia, repeytymiä, palamisvaurioita tai väärinkäyttöä, eikä se koske irrotettavaa päällistä.
Katso myös tuotteen mukana toimitettu ROHO Rajoitettu takuu -liite tai ota yhteyttä paikalliseen
ROHO asiakaspalveluun/toimittajaan.
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