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KORTINFORMATION 
NETTI SITTDYNOR
SE: Netti Contour, Netti Uno Seat och Netti Sit är sittdynor utvecklade för att passa alla varianter av rullstolar. 
Dynorna är enkla att använda och har samtidigt mycket goda trycksårsförebyggande egenskaper. De trycksårföre-
byggande funktionerna omfattar både tryckfördelning och mikroklimat.

En kombination av ett friktionsmaterial och kardborreband under sittdynan, gör den kompatibel med alla befint-
liga rullstolar på marknaden.

POTENTIELL RISK

Dynorna är ”förhandsprogrammerade” och behöver ingen speciell anpassning om monterings anvisningarna och 
tvättråden följs. Om brukaren har öppna sår, rekommenderas att inte sitta på dynan.

MONTERINGS BESKRIVNING

Dynan plockas ur förpackningen och placeras i sitsen på rullstolen. Placera

dynan enligt anvisningarna på etiketten, som sitter på undersidan av dynans överdrag. Kontrollera att etiketten 
och friktions materialet m kardborrbanden är vänt nedåt mot rullstolens sits. Dynans framkant skall ligga i linje 
med framkanten på sitsplattan.

RUTINER FÖR INSPEKTION

Innan användaren placeras i rullstolen, kontrollera att dynan är korrekt placerad enligt instruktion på etiketten 
under dynan.Kontrollera regelbundet, att kärnan och överdraget har rätt placering.

Behovet av att tvätta kärnan och överdraget varierar från användare till användare, beroende på inkontinens-
graden etc. En tumregel kan vara att ta kärnan ur överdraget en gång i veckan. Låt det stå på högkant för att luf-
tas och tvätta samtidigt överdragen.

Vi rekommenderar ett extra överdrag för dynan. Då behöver inte användaren vänta på att överdraget skall torka. 
Kärnan och överdraget tvättas separat. Använd milt tvättmedel. ANVÄND INTE blekningsmedel. Skaka om kärnan 
efter rengöringen för att avlägsna eventuellt överflödigt vatten. Låt dynan torka stående tills vattnet har runnit ur. 
Använd inte starka rengöringsmedel som exempelvis skurpulver, fläckborttagningsmedel eller lösningsmedel, t.ex. 
aceton. För att ta bort fläckar använd normalt hushållstvättmedel och en mjuk trasa. För att få bort större fläckar, 
blöta området kring fläcken på förhand.

För närmare beskrivning av produkterna och underhåll visas til manualens mer omfattande innehåll.

Produktmodel 2011

Contour Uno Seat Sit


