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Spesialtilpasset ROHO® AGILITY® ryggpute supplementet
Leverandør: Disse instruksjonene må gis til brukeren av dette produktet.
Bruker (bruker eller pleier): Les instruksjonene før bruk, og oppbevar dem til fremtidig bruk.

Dette dokumentet er gitt som et supplement til produktinformasjonen som følger med ROHO AGILITY Ryggystem og ROHO
AGILITY Ryggsystem Maskinvarer, som inkluderer:
-------

Deledetaljer og Produktspesifikasjoner
Innstallasjon av ryggskallmaskinvare
Montering og fjerning av ryggbeslag på bakstolpen
Montering og fjerning av AGILITY
Høydetilpasning og Setedybde og vinkeljustering
Begrenset Garanti: Ryggplate, beslag til ryggplate og ryggrørbeslag

------

Snu ryggskallet
Fjerning og montering av trekk
Fjerning og montering av trekk-komponenter
Tilbehør
Problemløsing, Vedlikehold, Destruering, Rengjøring og Desinfisering

Den tilpassede ROHO® AGILITY® ryggputen (Custom AGILITY Ryggpute) er et skreddersydd produkt designet for å møte pasientens
spesifikke behov. Den foreskrivende legen bør kontaktes for spørsmål om den fullstendige tiltenkte bruken av dette tilpassede produktet.

Produktspesifikasjoner
Materialer: neoprengummi, uten latex, forniklet messing, ventil, polyetylenskum

Sikkerhetsinformasjon

Forsiktig: Langvarig eksponering for ozon kan svekke materialer som brukes i dette produktet, påvirke produktets ytelse og oppheve
produktgarantien.

DRY FLOATATION® Luftceller : Justeringinstruksjoner
1. Plasser AGILITY-ryggputen på AGILITY-ryggplaten, med luftcellene vendt mot brukeren. Bruk borrelås-stripsene for å
feste ryggputen til ryggplaten.

A

2. Åpne ventilen (A). Skyv gummislangens håndpumpe over ventilen. Blås opp til luftcellene begynner å bue seg litt.
Klem sammen gummislangen på håndpumpen og lukk ventilen (B). Fjern håndpumpen.(Gjenta denne prosessen på
hver ventildel til alle cellene er oppblåst).
3. Brukeren skal sitte i sin vanlige sitteposisjon. Kontroller at ryggputen er riktig plassert bak brukeren.
4. Juster luftmengden i cellene etter behov. Sørg for at det er minst 1/2 tommer (1,5 cm) med luft som støtter den
brukerens benfremspring.
5. Kontroller at alle ventiler er lukket når justeringen er fullført.
Advarsel: KONTROLLER LUFTMENGDEN! Sørg for at det er minst 1/2 tommer (1,5 cm) med luft som støtter den
brukerens benfremspring. Følg terapeutens anbefalinger med hensyn til luftmengde.
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DRY FLOATATION Luftceller : Rengjøring og desinfisering
IKKE:
vask eller tørk luftcellene i maskin
bruk skuremidler som stålull eller skuresvamper
bruk kaustiske vaskemidler beregnet til oppvaskmaskin
bruk rengjøringsmidler som inneholder petroleum eller organiske løsemidler inkludert aceton, toluen, metyl etyl keton (MEK), NAFTA,
rensemidler til klær eller limfjernere
-- la vann eller rensemiddel å komme inn i produktet
-- utsett produktet for ultrafiolett lys eller rensemetoder med ozongass
-- bruk oljeholdig kremer, lanolin eller fenolholdige desinfeksjonsmidler
-----

Rengjøre luftcellene: Ta luftcellene ut av trekket og skumputen, lukk ventilene og legg det ned i en stor vask. Vask for hånd med en mild
flytende håndsåpe, håndoppvaskmiddel, vaskemiddel eller et universalt vaskemiddel (følg anvisningene på blekemiddel flasken). Skrubb
forsiktig alle putens overflater med en myk plastbørste, svamp eller klut. Skyll godt med rent vann. Lufttørk. Må IKKE utsettes for direkte sollys.
Desinfisere luftcellene: Følg rengjøringsinstruksen over og bruk deretter 1 del flytende blekemiddel (klorin) per 9 deler vann. Hold produktet
vått med blekemiddel i 10 minutter. Skyll godt med rent vann. Lufttørk. Merk: De fleste bakteriedrepende midlene er trygge hvis de brukes i
henhold til produsentens blandingsforhold.
Følg anvisninger på klorinflasken.
Merknad om sterilisering: Høye temperaturer fremskynder aldring og skader produktets sammensetning. Produkter fra ROHO er ikke
pakket i steril tilstand, og det er ikke ment at de skal steriliseres før bruk. Dersom regelverket krever sterilisering: Først følger du
instruksjonene for rengjøring og desinfisering; deretter åpner du oppblåsningsventilen og bruker lavest mulig steriliseringstemperatur, men
ikke mer enn 60 °C, i så kort tid som mulig. IKKE autoklaver.

Begrenset garanti
Begrenset garantiperiode fra den opprinnelige kjøpsdatoen for produktet: DRY FLOATATION luftceller: 36 måneder; trekk og skumpute: 18
måneder. Se vedlegget ROHO Begrenset Garanti som medfølger produktet, eller kontakt kundeservice.

ROHO, Inc. har en policy om kontinuerlige produktforbedringer og forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet. En til enhver tid
oppdatert versjon av dette dokumentet er tilgjengelig på ROHO.com.
© 2013, 2016 ROHO, Inc.
ROHO®, DRY FLOATATION® og AGILITY® er registrerte varemerker for ROHO, Inc.
Produktene i dette dokumentet kan være beskyttet av ett eller flere amerikanske og utenlandske patenter og varemerker. For ytterligere
opplysninger henvises det til ROHO.com.
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