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Anpassad ROHO® AGILITY® ryggstöds dyna tillägg
Leverantör: Dessa instruktioner måste ges till användaren av produkten.
Operatör (person eller vårdgivare): Läs instruktionerna före användning av denna produkt och spara dem för framtida bruk.
Detta dokument tillhandahålls som ett komplement till produktinformationen som medföljer ROHO AGILITY Ryggsystem och
ROHO AGILITY Ryggsystem Hårdvara, vilket inkluderar:
-------

Delar i detalj och Produktspecifikationer
Installation av bakstyckets hårdvara
Installation och borttagning av bakstycke
Installation och borttagning av AGILITY
Höjdjustering och Sittdjup och vinkeljustering
Begränsad Garanti: bakskal, metalldelar

------

Vänd tillbaka bakstyckets hölje
Borttagning och installation av överrag
Borttagning och installation av överdragets delar
Tillbehör
Felsökning, Underhåll, Avfallshantering, Rengöring och Desinfektion

Den anpassade ROHO® AGILITY® Ryggdynan (Custom AGILITY Ryggdyna) är en specialanpassad produkt utformad för att möta
patientens specifika behov. Den förskrivande läkaren bör kontaktas för frågor om den fullständiga avsedda användningen av denna
beställningsprodukt.

Produktspecifikationer
Material: neoprengummi, tillverkad utan latex, uppblåsningsventil i förnicklad mässing, polyetylenskum

Säkerhetsinformation

Varning: Långvarig exponering för ozon kan försämra materialet som används i denna produkt, påverka dess prestanda och göra garantin ogiltig.

DRY FLOATATION® Dynan : Justeringsinstruktioner
1. Placera ryggstödsdynan på ryggskalet, med luftceller vända mot personen. Använd kardborrspännet för att säkra den
bakre sittdynan till ryggstödets kåpa.

A

2. Öppna ventilen (A). Skjut handpumpens gummimunstycke över ventilen. Pumpa tills luften böjer ytan något (B). Tag
bort handpumpen och stäng ventilen. (Upprepa detta för varje ventilsektion tills hela inlägget är uppblåst.)
3. Patienten skall sitta i sin vanliga sittposition. Kontrollera att den bakre dynan är korrekt placerad bakom patienten.
4. Justera inpumpad luft efter behov. Se till att det finns minst 1/2 tum (1,5 cm) av luft som stöder patientens benutskott.
5. Kontrollera att alla ventiler är stängda efter justeringen är klar.
Varning: KONTROLLERA LUFTMÄNGDEN! Se till att det finns minst 1/2 tum (1,5 cm) av luft som stöder patientens
benutskott. Följ instruktionens rekommenderade pumpning.
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SV - Anpassad ROHO AGILITY ryggstöds dyna tillägg

DRY FLOATATION Dynan : Rengöring och desinfektion
ANVÄND INTE:
maskintvätt eller maskinell torrluft
använd inte slipande material som stålull eller skursvampar
använd inte frätande, tvätt- och rengöringsmedel för diskmaskin
rengöringsmedel som innehåller petroleum eller organiska lösningsmedel som aceton, toluen, metyletylketon (MEK), nafta,
kemtvättande vätskor och självhäftande etylenklorid
-- låt inte vatten eller rengöringslösning tränga in i produkten
-- utsätt inte produkten för ultraviolett ljus eller rengöringsmetoder med ozongas
-- använd inte oljebaserade medel, lanolin, eller fenol-baserade desinfektionsmedel
-----

Rengör DRY FLOATATION dynan: Ta bort luftinmatning från kåpan och skumgummit, stäng ventilen(-rna) och placera i stor balja. Handtvätta,
med hjälp av mild flytande handtvål, handdiskmedel, tvättmedel, eller ett mångsidigt rengöringsmedel (Följ produkt anvisningarna på
etiketten.) Skrubba försiktigt alla dynytor, med en mjuk plastborste, en svamp eller en trasa. Skölj noga med rent vatten. Lufttorka. UTSÄTT
INTE för direkt solljus.
Desinficera DRY FLOATATION dynan: Upprepa rengöringsinstruktioner, med hjälp av en del flytande hushållsblekmedel per 9 delar vatten.
Håll produkten våt med blekmedelslösningen under 10 minuter och skölj sedan noga. Skölj noga med rent vatten. Lufttorka. Obs: De flesta
bakteriedödande desinfektionsmedel är säkra om de används enligt desinfektionsmedelstillverkarens utspädningsdirektiv.
Följ säkerhetsföreskrifterna på blekmedelsförpackningen.
Obs om sterilisering: Höga temperaturer påskyndar åldrandet och kan skada produktmonteringen. ROHO-produkter är inte förpackade i
ett sterilt tillstånd, och varken avser eller kräver sterilisering före användning. Om institutionens regelverk kräver sterilisering: Följ först
instruktionerna om rengöring och desinfektion, öppna sedan luftventilen och använd lägsta möjliga steriliseringstemperatur, utan att
överstiga överstiga 60 °C, under kortast möjliga tid. Använd INTE autoklav.

Begränsad garanti
Begränsade garantivillkor från den dag då produkten ursprungligen köptes: DRY FLOATATION® DYNAN: 36 månader; överdrag och skumdyna: 18
månader. Se även ROHO begränsad garantitillägg som medföljer produkten, eller kontakta kundtjänst.

ROHO, Inc. har en policy av ständiga förbättringar av produkterna och förbehåller sig rätten att ändra i detta dokument. Den senaste
versionen av det här dokumentet finns på ROHO.com.
© 2013, 2016 ROHO, Inc.
ROHO®, DRY FLOATATION® och AGILITY® är registrerade varumärken som tillhör ROHO, Inc.
Produkter i det här dokumentet kan omfattas av ett eller flera amerikanska och utländska patent och varumärken. För ytterligare detaljer se
ROHO.com.
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