SU - Räätälöity ROHO AGILITY -selkätyyny käyttöoppaan täydennykseksi

Räätälöity ROHO® AGILITY® -selkätyyny liitevihkonen
Toimittaja/Jälleenmyyjä: Nämä ohjeet on luovutettava tuotteen käyttäjälle.
Käyttäjä (Potilas tai hoitaja): Ennen tuotteen käyttöä lue ohjeet ja talleta ne myöhempää tarvetta varten.
Tämä asiakirja on täydennys tuotetietoihin, jotka on annettu ROHO AGILITY Back System -selkätukijärjestelmän ja ROHO
AGILITY Back System -tarvikkeiden liitteenä. Tukijärjestelmä sisältää:
-------

Osat ja Tuotteen tekniset tiedot
Selkänojan Rungon Osien Asennus
Selkänojan Osien Asentaminen ja Irrottaminen
AGILITY asentaminen ja irrottaminen
Syvyyden ja kulman saatö ja Istuimen syvyyden ja kulman säätö
Rajoitettu Takuu: Takakuori, Takakuoren Osat ja Selkänojan Osat

------

Käännä Selkänojan Runko
Päällisen Irrottaminen ja Asentaminen
Päällisen Osien Irrottaminen ja Asentaminen
Lisävarusteet
Ongelmanratkaisu, Huolto, Hävittäminen, Puhdistaminen ja Desinfiointi

Custom ROHO® AGILITY® -selkätyyny (Custom AGILITY Back Cushion) on räätälöity väline, joka on suunniteltu vastaamaan yksilön erityisiä tarpeita. Hoitavaan kliinikkoon on otettava yhteyttä tämän räätälöidyn tuotteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Tuotetiedot
Materiaali: neopreenikumi, valmistettu ilman lateksia, nikkelipinnoitettu messinki, täyttöventtiili, polyetyleenivaahto

Tuotteen turvallinen käyttö

Varoitus: Pitkittynyt altistuminen otsonille saattaa heikentää tässä tuotteessa käytettyjä materiaaleja, vaikuttaa sen toimintaan ja mitätöidä
tuotteen takuun.

DRY FLOATATION®- ilmalla täytettävä kenno-osa : Säätöohjeet
1. Aseta Räätälöity AGILITY-selkätyyny AGILITY-takakuoreen niin, että ilmakennot tulevat käyttäjää kohden. Kiinnitä
selkätyyny takakuoreen kiinnitysnauhojen avulla.

A

2. Avaa venttiili (A). Liu’uta käsipumpun suutin venttiilin päälle. Lisää ilmaa, kunnes ilmalla täytettävä kenno-osa alkaa
kaareutua lievästi. Purista pumpun kumisuutinta sormilla ja sulje venttiili (B). Irrota pumppu. (Toista tämä prosessi
jokaisen venttiilin osalta, kunnes koko ilmalla täytettävä kenno-osa on täytetty.)
3. Käyttäjän tulisi istua normaalissa avanomaisessa-asennossaan. Varmista, että selkätyyny on asetettu oikein käyttäjän
taakse.
4. Säädä kenno-osan täyttöastetta tarpeen mukaan. Varmista, että vähintään 1,5 cm (1/2 in) ilmaa on tukemassa potilaan
luu-ulokkeita.
5. Varmista, että kaikki venttiilit on suljettu, kun säätö on suoritettu.
Varoitus: TARKISTA TÄYTTYMINEN! Varmista, että vähintään 1,5 cm (1/2 in) ilmaa on tukemassa potilaan luuulokkeita. Noudata määrääjän suosittamia täyttötasoja.
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DRY FLOATATION®- ilmalla täytettävä kenno-osa : Puhdistus ja desinfiointi
ÄLÄ:
konepese tai konekuivaa sisäosaa
käytä hankaavia tuotteita tai aineita kuten teräsvillaa tai hankaavia puhdistustyynyjä
käytä syövyttäviä, astianpesukoneessa käytettäväksi tarkoitettuja puhdistusaineita
käytä petroleumia tai orgaanisia liuottimia kuten asetonia, tolueenia, metyylietyyliketonia (MEK), maaöljyä, kuivapuhdistusnesteitä
tai tuotteen pintaan kiinnittyviä liuotinaineita sisältäviä puhdistustuotteita
-- päästä tuotteen sisään vettä tai puhdistusainetta
-- altista tuotetta otsonikaasu- tai ultraviolettivalopuhdistusmenetelmille
-- käytä öljypohjaisia voiteita, lanoliinia tai fenolipohjaisia desinfiointiaineita
-----

Sisäosan puhdistaminen: Irrota sisäosa päällisestä ja vaahtomuovityynystä, sulje venttiili(t) ja aseta sisäkumi riittävän suureen pesualtaaseen.
Käsipesu miedolla nestesaippualla, käsitiskiaineella, pyykinpesuaineella tai yleispuhdistusaineella (noudata tuotteen käyttöohjeita). Hiero
varovasti kaikki päällisen kohdat puhtaaksi käyttäen pehmeää muoviharjaa, sientä tai liinaa. Huuhdo huolellisesti puhtaalla vedellä.
Ilmakuivatus. ÄLÄ altista suoralle auringonvalolle.
Sisäosan 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.

Rajoitettu takuu
Rajoitetun takuun jakso, siitä päivästä, jolloin tuote alun perin ostettiin: DRY FLOATATION®- ilmalla täytettävä kenno-osa: 36 kuukautta; Päällinen ja
Vaahtotyyny: 18 kuukautta. Katso myös tuotteen mukana tullut ROHO Rajoitetun takuun täydennys tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

ROHO, Inc. kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden tämän asiakirjan muuttamiseen. Tämän asiakirjan uusin versio on
saatavilla osoitteesta ROHO.com.
© 2013, 2016 ROHO, Inc.
ROHO®, DRY FLOATATION® ja AGILITY® ovat ROHO, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tässä asiakirjassa mainitut tuotteet saattavat olla yhden tai useamman patentin ja/tai tavaramerkin suojaamia Yhdysvalloissa ja sen
ulkopuolella. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta ROHO.com.
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