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Almofada de Encosto Customizada ROHO® AGILITY® suplemento
Fornecedor: Estas instruções devem ser entregue para o utilizador deste produto.
Operador (Pessoa ou Cuidador): Antes de usar este produto, leia as instruções e guarde-as para referência futura.

Este documento é fornecido como um complemento às informações do produto do seu Sistema de Encosto ROHO AGILITY e
Estrutura do Sistema de Encosto ROHO AGILITY, que inclui:
-------

Detalhe das Peças e Especificações do Produto
Instalação da Estrutura da Concha de Encosto
Instalação e remoção da estrutura do encosto
Instalação e remoção do AGILITY
Ajuste de altura e Profundidade do assento e ajuste do ângulo
Garantia Limitada: Concha de encosto, Estrutura da concha de encosto e

------

Dobrar a Concha de Encosto
Remoção e instalação da capa
Remoção e instalação dos componentes da capa
Acessórios
Solução de problemas, Manutenção, Descarte, Limpeza e Desinfecção

estrutura do encosto

A Custom ROHO® AGILITY® Back Cushion (Almofada de Encosto Personalizada AGILITY) é um dispositivo feito sob medida para atender
às necessidades específicas da pessoa. O médico deve ser contatado para questões referentes ao uso pretendido deste produto
customizado.

Especificações do produto
Materiais: borracha de neoprene, feitas sem látex; Válvula de enchimento de bronze niquelado; espuma de polietileno

Informações de segurança

Cuidado: A exposição prolongada ao ozônio pode degradar materiais utilizados neste produto, afetar seu desempenho e anular a garantia do produto.

Adaptador de ar DRY FLOATATION® : Instruções de ajuste
1. Coloque a Almofada de Encosto Customizada AGILITY sobre a Concha de Encosto AGILITY, com as células de ar
voltadas para a pessoa. Use o gancho e as tiras de velcro para prender a almofada de encosto na concha de encosto.
2. Abrir a válvula (A). Deslize o bico de borracha da bomba manual sobre a válvula. Encha até que o adaptador comece
a arquear levemente. Aperte o bico de borracha da bomba manual e feche a válvula (B). Remova a bomba manual.
(Repita este processo para cada seção com válvula até que todo o adaptador de ar esteja inflado.)
3. A pessoa deve sentar na sua posição habitual de sentar. Certifique-se que a almofada de encosto esteja corretamente
posicionada atrás da pessoa.
4. Ajuste a inflação do adaptador de ar conforme necessário. Assegure que haja, pelo menos, 1/2 pol. (1,5 cm) de ar
apoiando as proeminências ósseas da pessoa.
5. Certifique-se de que todas as válvulas estejam fechadas após concluir o ajuste.
Aviso: VERIFIQUE O ENCHIMENTO! Assegure que haja, pelo menos, 1/2 pol. (1,5 cm) de ar apoiando as
proeminências ósseas da pessoa. Siga os níveis de inflação recomendadas pelo médico.
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Adaptador de Ar DRY FLOATATION : Limpeza e desinfecção
NÃO:
lave ou seque o adaptador de ar à máquina.
use abrasivos como lã de aço ou esfregões
use soda cáustica e detergentes de lavadoras de louças
use produtos de limpeza contendo petróleo ou solventes orgânicos, como acetona, tolueno, Metil Etil Cetona (MEK), nafta, fluidos de
limpeza a seco, removedores de colas.
-- deixe água ou soluções de limpeza entrarem no produto
-- exponha os produtos a métodos de limpeza com luz ultravioleta ou gás ozônio
-- use loções à base de óleo, lanolina, ou desinfetantes de base fenólica
-----

Para Limpar o Adaptador de Ar: Remova o adaptador de ar da capa e almofada de espuma, feche a(s) válvula(s) e coloque em uma pia
grande. Lave as mãos usando sabonete neutro líquido, detergente líquido para lavar louça, sabão em pó, ou detergente multiuso (Siga as
instruções do rótulo do produto). Esfregue suavemente todas as superfícies de almofada, usando uma escova de cerdas plásticas macias,
uma esponja ou pano. Enxágue bem com água limpa. Secar ao ar livre. NÃO exponha diretamente ao sol.
Para Desinfetar o Adaptador de Ar: Repita as instruções de limpeza, usando 01 parte de alvejante líquido doméstico por nove partes de
água. Mantenha o produto molhado com a solução de alvejante durante 10 minutos. Enxágue bem com água limpa. Secar ao ar livre. Nota: A
maioria dos desinfetantes germicidas são seguros se usados seguindo as instruções de diluição do fabricante.
Siga as instruções de segurança da embalagem do alvejante.
Nota sobre a esterilização: Altas temperaturas aceleram o envelhecimento e danificam a montagem do produto. Produtos ROHO não são
embalados já esterilizados, nem se destinam ou necessitam ser esterilizados antes da utilização. Se o protocolo da instituição exigir
esterilização: Primeiro, siga as instruções de limpeza e desinfecção; em seguida, abra a válvula de enchimento e use a menor temperatura de
esterilização possível, mas não superior a 60 ° C (158 ° F), pelo menor tempo possível. NÃO autoclave.

Garantia limitada
Termo de Garantia Limitada, a partir da data em que o produto foi comprado originalmente: ADAPTADOR DE AR DRY FLOATATION: 36 meses; Capa
e Almofada de Espuma: 18 meses. Veja também o suplemento de Garantia Limitada ROHO fornecido com o produto, ou entre em contato com o
Atendimento ao Cliente.

A ROHO, Inc. possui uma política de melhoria contínua dos produtos e se reserva o direito de alterar este documento. A versão atual deste
documento está disponível em ROHO.com.
© 2013, 2016 ROHO, Inc.
ROHO®, DRY FLOATATION® e AGILITY® são marcas registradas da ROHO, Inc.
Os produtos neste documento podem estar cobertos por uma ou mais patentes e marcas comerciais dos EUA e estrangeiras. Para mais
detalhes consulte ROHO.com.
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