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Brugertilpasset ROHO® AGILITY® rygpude tillæg
Leverandør: Denne vejledning skal udleveres til brugeren af dette produkt.
Bruger (individ eller plejepersonale): Inden brug af dette produkt, bedes vejledningerne læses og gemmes til fremtidig henvisning.

Dette dokument er et supplement, som ledsager de produktoplysninger, der leveres med dit ROHO AGILITY rygsystem og
beslag til ROHO AGILITY rygsystem, der inkluderer:
-------

Billeder af de enkelte dele og Produktspecifikationer
Montering af Beslag til Rygskal
Montering og afmontering af Rygrør
Montering og afmontering af AGILITY
Højdejustering og Justering af sædets dybde og vinkel
Garantibetingelser: Rygskal, Rygskalshardware og Rygrørshardware

------

Vend rygskallen om
Afmontering af Betræk og montering
Betrækdele - afmontering og montering
Tilbehør
Fejlfinding, Vedligeholdelse, Bortskaffelse, Rengøring og Desinficering

Den brugertilpassede AGILITY® pude til ryggen fra ROHO® (brugertilpasset pude til ryggen fra AGILITY ) er en specialfremstillet enhed,
som er designet til at passe til brugerens specifikke behov. Det ordinerende sundhedspersonale så som læge eller hjemmepleje skal
kontaktes i forbindelse med spørgsmål vedrørende dette brugertilpassede produkt fulde, hensigtsmæssige brug.

Tekniske data
Materialer: Neoprengummi, fremstillet uden latex; oppumpningsventil i nikkelbelagt messing; polyethylenskum

Sikkerhedsoplysninger

Advarsel: Lang eksponering til ozon kan eventuelt forringe materialer, der anvendes i dette produkt, påvirke dets ydeevne og gøre garantien ugyldig.

DRY FLOATATION® -luftdel : Tilpasning
1. Placer den brugertilpassede AGILITY-rygpude på AGILITY-rygskallen således, at luftcellerne vender ind mod brugeren.
Brug velcro-strimlerne til at fastgøre rygpuden på rygskallen.
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2. Åbn ventilen (A). Sæt håndpumpens gummitud på ventilen. Pump, indtil luftcellerne begynder at bule lidt ud. Tryk
håndpumpens gummitud sammen, og luk ventilen (B). Fjern håndpumpen. (Gentag denne proces for hver luftdel med
ventil, indtil alle luftcellerne er pustet op.)
3. Brugeren bør sidde i sin normale siddende stilling. Kontroller, at rygpuden er placeret korrekt bag brugeren.
4. Tilpas mængden af luft i luftcellerne, om nødvendigt. Sørg for, at der findes mindst 1,5 cm med luft til understøttelse
af brugerens knoglefremspring.
5. Kontroller, at alle ventiler er lukkede, når tilpasningen er afsluttet.
Advarsel: KONTROLLÉR LUFTEN I PUDEN! Sørg for, at der findes mindst 1,5 cm med luft til understøttelse af
brugerens knoglefremspring. Følg terapeutens anbefalinger til mængende af luft.
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DRY FLOATATION-luftdel: Rengøring og desinfektion
DU MÅ IKKE:
vaske luftdelen i en vaskemaskine eller tørre den i en tørretumbler
bruge skuremidler som ståluld eller skurepuder
bruge ætsende vaskemidler til automatiske opvaskemaskiner
bruge rengøringsprodukter, der indeholder rensebenzin eller organiske opløsningsmider, inkl. acetone, toluene, Methyl Ethyl Ketone
(MEK), nafta, kemiske rensevæsker og klæbemiddelfjernere
-- lade vand eller rengøringsmiddel trænge ind i produktet
-- udsætte produktet til direkte sollys, ultraviolet lys eller rengøring med ozongas
-- bruge olieholdige lotioner, lanolin eller fenolholdige desinfektionsmidler
-----

Sådan rengøres luftdelen: Fjern luftdelen fra betrækket og skumpuden, luk ventilen/ventilerne, og placer luftdelen i en stor håndvask. Vask i
hånden, brug mild, flydende håndsæbe, opvaskemiddel, vaskemiddel eller universalrengøringsmiddel (følg vejledningen på produktets etiket).
Skrub forsigtigt alle pudens overflader, ved hjælp af en blød plastikbørste, en svamp eller en klud. Skyl grundigt med rent vand. Lad lufttørre.
Må IKKE udsættes for direkte sollys.
Sådan desinficeres luftdelen: Gentag rengøringsvejledningerne, og brug 1 del klor pr. 9 dele vand. Hold produktet vådt ved hjælp af
blegemiddelsopløsningen i 10 minutter. Skyl grundigt med rent vand. Lad lufttørre. Bemærk: De fleste bakteriedræbende desinficeringsmidler
er sikre at bruge, når man følger fabrikantens opløsningsvejledninger.
Følg sikkerhedsretningslinjerne på klor-emballagen.
Bemærk angående sterilisering: Høje temperaturer fremskynder ældning og skader produktets helhed. ROHO-produkterne bliver ikke
pakket i steril tilstand, og det er ikke tilsigtet eller påkrævet, at de steriliseres inden brug. Hvis institutionens behandlingsprocedure kræver
sterilisering: Følg først vejledningerne i rengøring og desinficering; åbn derefter oppumpningsventilen og anvend den lavest mulige
steriliseringstemperatur, men overskrid ikke 60 °C, i det kortest mulige tidsrum. Må IKKE autoklaveres.

Garantibetingelser
Begrænset garantiterm, fra produktets oprindelige købsdato: DRY FLOATATION® -Luftdel: 36 måneder; Betræk og skumpude: 18 måneder. Der henvises
til indlægssedlen med ROHO begrænset garanti, der følger med produktet eller kontakt kundeservice hos din lokale ROHO forhandler.

ROHO, Inc. forfølger en politik af kontinuerlige produktforbedringer og forbeholder sig retten til at ændre dette dokument. Den aktuelle
version af dette dokument fås på ROHO.com.
© 2013, 2016 ROHO, Inc.
ROHO®, DRY FLOATATION® og AGILITY® er registrerede varemærker tilhørende ROHO, Inc.
Produkter i denne vejledning kan være dækket af en eller flere amerikanske og udenlandske patenter og varemærker. Flere oplysninger fås
på ROHO.com.

ROHO, Inc.
Administration:
100 North Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429, USA
Post-/forsendelsesadresse:
1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, USA
USA: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449 • Kundeservice: cc@roho.com
Uden for USA: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518 • intl@roho.com
ROHO.com
Item # T20203, Revision: 6/20/16

-2-

