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Op maat gemaakt ROHO® AGILITY® rugsysteem bijlage
Leverancier: Deze instructies moet aan de gebruiker van dit product worden gegeven.
Operator (Gebruiker of verzorger): Voordat u dit product gebruikt, de gebruiksaanwijzing lezen en bewaren om in de toekomst te kunnen raadplegen.

Dit document is bedoeld als aanvulling op de productinformatie bij uw ROHO AGILITY Rugsysteem en ROHO AGILITY
Rugsysteem hardware, waaronder:
-------

Onderdelen Gegevens en Productspecificaties
Rugframe hardware installeren
Installeren en verwijderen van de montageset voor op de rugbuizen
AGILITY installatie en verwijdering
Hoogte afstellen en Diepte en hoek van de zitting aanpassen
Beperkte Garantie: Rugframe, montageset van het rugframe, montageset

------

Kantel het rugsysteem
Verwijderen en Installatie Van Hoes
Verwijderen en Installatie Van Hoesonderdelen
Accessoires
Problemen oplossen, Onderhoud, Verwijderen, Reinigen en Ontsmetten

voor op de rugbuizen

Het Custom ROHO® AGILITY® Rugkussen (Custom AGILITY Rugkussen) is een op maat gemaakt apparaat ontworpen om aan de
specifieke behoeften van de gebruiker te voldoen. De voorschrijvende arts moet gecontacteerd worden voor vragen met betrekking tot
het volledige beoogde gebruik van dit aanpasbare product.

Productspecificaties
Materiaal: neopreen rubber, gemaakt zonder latex; Vernikkeld messing oppompventiel; polyethyleenschuim

Veiligheidsinformatie

Let op: Langdurige blootstelling aan ozon kan materialen die worden gebruikt in dit product afbreken, invloed hebben op de prestaties, en de
garantie ongeldig maken.

DRY FLOATATION® Lucht kussen: Instructies voor het aanpassen van het AGILITY-rugsysteem
1. Plaats het op maat gemaakte AGILITY- rugkussen in hetAGILITY- frame achteraan, de luchtcellen naar de persoon
gericht. Gebruik het klittenband om het rugkussen aan het frame achteraan te bevestigen.
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2. Open het ventiel (A). Schuif het rubberen mondstuk van de handpomp over het ventiel. Blaas het compartiment
op tot het lichtjes bol komt te staan. Verwijder het rubberen mondstuk van de handpomp en sluit het ventiel (B).
Verwijder de handpomp. (Herhaal dit proces voor elke gedeelte totdat alle compartimenten zijn opgeblazen.)
3. De persoon moet in zijn of haar gebruikelijke houding zitten. Zorg dat het rugkussen correct achter het individu is
geplaatst.
4. Indien nodig Past u de hoeveelheid lucht in het kussen aan. Zorg ervoor dat er ten minste 1/2 in. (1,5 cm)
luchtondersteuning is voor botuitsteeksels van de gebruiker.
5. Na het aanpassen, controleert u of alle ventielen gesloten zijn.
Waarschuwing: CONTROLEER DE LUCHTDRUK! Zorg ervoor dat er ten minste 1/2 in. (1,5 cm) luchtondersteuning
is voor botuitsteeksels van de gebruiker. Het door de voorschrijver aanbevolen opblaasniveaus opvolgen.
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DRY FLOATATION® Lucht kussen: Reiniging en desinfectie
NIET DOEN:
het inzetstuk in de wasmachine reinigen of drogen in de droogtrommel
schuurmiddelen gebruiken zoals staalwol, schuurpads
detergens voor de vaatwasser gebruiken
schoonmaakmiddelen gebruiken die petroleum of organische solventen bevatten, zoals aceton, tolueen, methylethylketon (MEK),
nafta, droge schoonmaakmiddelen, lijmverwijderaars, enz
-- water of reinigingsoplossing in het product laten komen
-- het product blootstellen aan ultraviolet licht of reinigingsprocédés die gebruik maken van ozongas
-- lotions op basis van olie, of ontsmettingsmiddelen op basis van fenol gebruiken
-----

Het luchtkussen reinigen: Haal het luchtkussen uit de hoes en verwijder het schuim, sluit de ventiel(en) en plaats het luchtkussen in
een grote gootsteen. Met de hand wassen met milde vloeibare handzeep, hand-afwasmiddel, wasmiddel, of met een allesreiniger (zie de
instructies op het productlabel.) Alle oppervlakken van het kussen voorzichtig boenen met een zachte kunststof borstel, een spons of een doek.
Grondig spoelen met schoon water. Aan de lucht drogen. NIET blootstellen aan direct zonlicht.
Het luchtkussen desinfecteren: Herhaal de schoonmaakinstructies en gebruik 1 deel huishoudelijke bleekwater per 9 delen water. Houd het
product 10 minuten nat met de bleekwateroplossing. Grondig spoelen met schoon water. Aan de lucht drogen. Opmerking: De meest
kiemdodende ontsmettingsmiddelen zijn veilig indien gebruikt volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het desinfecterende middel.
Volg de aanwijzingen op de fles met bleekmiddel.
Opmerking over sterilisatie: Hoge temperaturen versnellen slijtage en kunnen het product beschadigen. ROHO producten zijn niet steriel
verpakt maar hoeven niet te worden gesteriliseerd vóór gebruik. Als het eigen protocol sterilisatie vereist, de instructies voor reiniging en
ontsmetting opvolgen. Vervolgens de inflation valve openen en de laagst mogelijke sterilisering temperatuur gebruiken - maximaal 60° C
(158° F), en voor de kortst mogelijke tijd. GEEN autoclaaf gebruiken.

Beperkte garantie
Beperkte Garantie Termijn vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum: DRY FLOATATION® Lucht Kussen: 36 maanden; Hoes en Schuimpolstering: 18
maanden. Zie ook de ROHO beperkte garantievoorwaarden bij uw product of neem contact op met Klantenservice.

ROHO, Inc. heeft als beleid het voortdurende verbeteren van zijn producten en behoudt zich het recht voor om deze handleiding te wijzigen.
De huidige versie van dit document is beschikbaar op ROHO.com.
© 2013, 2016 ROHO, Inc.
ROHO®, DRY FLOATATION® en AGILITY® zijn geregistreerde handelsmerken van ROHO, Inc.
De producten in dit document kunnen door een of meerdere VS en buitenlandse patenten en handelsmerken worden beschermd. Voor meer
informatie gaat u naar ROHO.com.

ROHO, Inc.
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100 North Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429, USA
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