Kortinformation ProContour

Funktionell och bekväm sittdyna som enkelt designas av förskrivaren utifrån brukarens specifika
behov.  Produceras i högkvalitativt skum (brandklassat och godkänt enl. DIN 75200).

Bruksanvisning ProContour

Bruksanvisning för specialsitsar

Användning av sittdynan
1. Kontrollera först att dynan sitter säkert fast i
underlaget/-redet och har rätt vinkel/lutning.

ABS • Shape • ProContour

2. Placera brukaren korrekt i dynan så han/hon
sitter med fullt stöd. Kontrollera att bäckenet har
en så rak position som möjligt.
Efterjustera vid behov!
3. Spänn fast höftbältet. Eventuell bältesplös ska
placeras på den sida åt vilken brukaren brukar
vrida sig.
4. Spänn eventuella övriga band och selar.
5. Ställ in eller kontrollera att alla eventuella
stöd sitter korrekt (nackstöd, fotstöd, bålstöd,
knästopper mm.)

Observera!

TYGÖVERDRAG
Dynan har löstagbart tygöverdrag för att underlätta tvätt.
Det är uppmärkt med tvättanvisningar som även markerar
placeringen av tygöverdraget.
Tvättanvisningarna ska placeras bakåt på sittdelen (se
skiss).

KONTROLL AV SLITAGE
Kontrollera alltid fästpunkter, fixeringsband och positioneringsband på slitage före användning.
Kontakta er ordinatör för eventuell åtgärd.

SKÖTSELRÅD
Rekommenderat att varje natt lyfta ut sittdynan ur rullstolen
samt öppna överdraget för att tillåta luftning av skumdynan.
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Dynan är specialanpassad för den enskilde brukaren men var observant på om det
uppstår problem som trycksår, rodnader etc. Kontakta i så fall ansvarig ordinatör!
Ofta orkar brukaren inte sitta ”aktivt” mer än kortare stunder. Variera därför sittandet till ett mer vilsamt läge flera gånger under dagen.

Läs igenom denna bruksanvisning noga innan sitsen tas i bruk!
Informera även alla andra som kommer hantera sitsen.
Om ni har några frågor kan ni kontakta ansvarig ordinatör eller
Otto Bock Scandinavia AB.

Kortinformation ABS-sits

Kortinformation Shape2.

Bruksanvisning ABS-sits

Bruksanvisning Shape 2

Användning av sitsen

Användning av sitsen

1. Kontrollera först att sitsen sitter säkert fast i
underlaget/-redet och har rätt vinkel/lutning.

1. Kontrollera först att sitsen sitter säkert fast i
underlaget/-redet och har rätt vinkel/lutning.

2. Placera brukaren korrekt i sitsen så han/hon
sitter med fullt stöd. Kontrollera att bäckenet har
en så rak position som möjligt.
Efterjustera vid behov!

2. Placera brukaren korrekt i sitsen så han/hon sitter med fullt stöd. Kontrollera att bäckenet har en
så rak position som möjligt.
Efterjustera vid behov!

3. Spänn fast höftbältet. Eventuell bältesplös ska
placeras på den sida åt vilken brukaren brukar
vrida sig.

3. Spänn fast höftbältet. Eventuell bältesplös ska
placeras på den sida åt vilken brukaren brukar
vrida sig.

4. Spänn eventuella övriga band och selar.

4. Spänn eventuella övriga band och selar.

5. Ställ in eller kontrollera att alla eventuella
stöd sitter korrekt (nackstöd, fotstöd, bålstöd,
knästopper mm.)

5. Ställ in eller kontrollera att alla eventuella stöd sitter korrekt (nackstöd, fotstöd, bålstöd, knästopper mm.)

Individuellt formad sits för brukaren med höga krav på stöd och stabilitet. Formen, med eller
utan posturala korrigeringar, skapas i vakuumkudde och produceras med foder i Plastazote
(brandklassat och godkänt enl. FMVSS 302, ISO 3582), omslutet av ABS-plast.

Individuellt formad sits för brukaren med höga krav på tryckavlastning och komfort. Formen,
med eller utan posturala korrigeringar, skapas i vakuumkudde och produceras i högkvalitativt
skum (brandklassat och godkänt enl. DIN 75200), omslutet av ABS- plast.

Varning!

Varning!

Observera!

Observera!

Sitsen är specialanpassad för den enskilde brukaren men var observant på om det
uppstår problem som trycksår, rodnader etc. Kontakta i så fall ansvarig ordinatör!
Ofta orkar brukaren inte sitta ”aktivt” mer än kortare stunder. Variera därför sittandet till ett mer vilsamt läge flera gånger under dagen.

Sitsen är specialanpassad för den enskilde brukaren men var observant på om det
uppstår problem som trycksår, rodnader etc. Kontakta i så fall ansvarig ordinatör!
Ofta orkar brukaren inte sitta ”aktivt” mer än kortare stunder. Variera därför sittandet till ett mer vilsamt läge flera gånger under dagen.

Om sitsen är utrustad med handtag så får dessa endast användas om sitsen är
tom. Lyft aldrig i handtagen med brukaren i sitsen!

FODER
Om sitsen är utrustad med löstagbara foder
så är de uppmärkta 1, 2 och ev. 3. Fodren
är tillbehör och tillverkade för att placeras i
följande speciella ordning:
Foder 1: Detta ska alltid placeras närmast
kroppen.

Om sitsen är utrustad med handtag så får dessa endast användas om sitsen är
tom. Lyft aldrig i handtagen med brukaren i sitsen!

KONTROLL AV SLITAGE

TYGÖVERDRAG

KONTROLL AV SLITAGE

Kontrollera alltid fästpunkter, fixeringsband och
positioneringsband på slitage före användning.
Kontakta er ordinatör för eventuell åtgärd.

Sitsen har löstagbart tygöverdrag för att
underlätta tvätt. Det är uppmärkt med tvättanvisningar som även markerar placeringen
av tygöverdraget.

Kontrollera alltid fästpunkter, fixeringsband och
positioneringsband på slitage före användning.
Kontakta er ordinatör för eventuell åtgärd.

SKÖTSELRÅD

Tvättanvisningarna ska placeras uppåt på
ryggdelen och bakåt på sittdelen (se skiss).

SKÖTSELRÅD

Foder 2: Detta ska placeras under foder 1.
Foder 3: Detta placeras under foder 2.
Observera! Om brukaren har behov av extra
utrymme t.ex. på grund av en tjock jacka så
rekommenderas att foder 2 eller 3 tas bort i
första hand.

Rekommenderat att varje natt lyfta ut fodren ur
ABS skalet för att tillåta luftning och torka rent
och torrt i sitsen vid behov.

Rekommenderat att varje natt lyfta ut sitt- och
ryggdynan ur ABS skalet samt öppna överdragen för att tillåta luftning av skumdynorna. Torka
rent och torrt i sitsen vid behov.

