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Brukar- och förskrivarmanual
Rekonditioneringsanvisning

och kort information
Kort information finns även på dyna och överdag

2-års 140
Brukarvikt max kg

Denna manual skall användas för den AireRx dyna som erhållits. Manual baseras på 
tillverkarens manual och måste läsas helt av patient/vårdare samt förstås innan nytt jande av 

produkt. Om Ni känner Er osäkra, kontakta kunnig personal, förskrivare alter nativt Salubrious AB. 
Maxvikt brukare: 140 kg.

Avsedd användning: AireRx Adjust dynan är avsedda att vara en del av en övergripande och 
förebyggande vård/behandlingsregim. AireRx Adjust dynan kan nyttjas för att hjälpa till att 

förebygga trycksår och förbättra hållningen för individer med begränsad asym metri inklusive komfort 
och kroppsstöd. En kunnig/ansvarig förskrivare/yrkesperson inom sittande och positionering, ska 

fastställa produktens lämplighet baserad på använda rens/brukarens individuella behov. Kontroll av 
uppfyllnad ska göras regelbundet. 
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Placering:

AireRx ADJUST är uppmärkt på både dynstomme och överdrag för rätt placering.

För korrekt placering av AireRx ADJUST  gör följande:

1. Hitta etiketten på framsidan av överdraget för placering. Information finns även 
på den vita etiketten på överdragets insida vid dragkedjan. Där finns text bak/ner 
med pil. Etiketten ska vara nedåt och placeras mot stolens rygg. För att säkerhets-
ställa korrekt placering av dynbas, se ettikett på dynbasens baksida. 

2. Placera dynan på sitsen så att dragkedjan på överdraget och vita etiketten 
hamnar bak på stolens/rullstolens sittyta. Vita etiketten skall vara nedåt. Viktigt att 
tänka på när du sätter på överdraget efter tvätt. 

3.  Se till att dragkedjan på överdraget är stängt. Nu är Din dyna klar att användas! 

4. Om ni beställt utjämningsplatta i skum, nyttjas främst vid hängmattesits. Kapa 
utjämnings plattan med sax eller kniv i önskad storlek. Placeras under dynan, an-
tingen innanför eller utanför överdraget. OBS: Nyttjas enbart om behov finns.

Förvaring:

AireRx ADJUST  bör förvaras i rumstemeperatur på en ren och torr plats när den inte 
används.

Dragkedjan placeras bak på stolens/ 
rullstolens sittyta.
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Rengöring:

1. Öppna överdraget och dra ut dynan (bild nedan).  
  

2. Nyttjar ni blå korrigeringsplattor i ficka/fickor, så kan ni låta plattorna ligga 
kvar i fickorna vid tvätt av överdraget.  Kontrollera innan tvätt att överviket på 
”plattfickans” tyg omsluter plattan/plattorna och/eller snöre sitter väl i nätty-
get för egenskapade plattstorlekar. Låt dragkedjan på överdraget vara stängt 
under tvätt (luftigt överdrag). Alternativt kan Ni ta ut de blå korrigeringsplat-
torna och tvätta för hand enligt samma rekommendationer som dynstom-
men. För återplacering av blå korrigeringsplattor på rätt plats, se er noterade 
information på överdragets tvättetikett. 

3. Överdraget tvättas i maskin på 60˚C. Hängtorka eller torka i torkskåp på låg 
temperatur, max 30˚C. Använd ej blekmedel. 

4. Rengör dynstommen (den inre plastfilmen) med mjuk fuktig trasa och utspädd 
tvållösning eller milt desinfektionslösning. Använd inte rengöringsmedel med 
slipmedel eller starka kemikalier. Var noga med att torka bort alla tvålrester 
med rent vatten och ren trasa. Låt dynan/plastfilmen torka helt. Sänk aldrig 
ner dynan i vätska, detta skadar dynan (svår att få torr). 

5. Sätt på överdraget på dynan när detta torkat helt, dra igen dragkedjan. 
Observera att markeringen ”bak”på dynstommen alltid ska vara åt samma 
håll som dragkedjan på överdraget. Det vita skummet på dynstommen skall 
alltid vara uppåt. Använder Ni dynans blå korrigeringsplattor, så kontrollera att 
de ligger korrekt efter överdragets tvätt. Se till att överviket på ”plattfickans” 
tyg omsluter plattan/plattorna. Har Ni valt mindre platta än rekommendation 
exempelvis en halv eller fjärdedels stor platta kontra fickans storlek, så kontrol-
lera att Ert snöre sitter väl an för plattan i fickans nättyg efter tvätt och innan 
användande. Ni kan dubbelchecka gentemot Era noteringar om placering 
och antal på överdragets tvättetikett. 

6. Placera sedan dynan på stolen enligt instruktionerna under ”Placering”. 

Dragkedja. (Baksida)

Dynstomme som är vitt och svart.

Överdrag.

-AireRx ADJUST-
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Korrigering/ positionering/ anpassning:

1. AireRx Adjust kan användas utan den korrigerande egenskapen. Då nyttjas 
inte de blå korrigeringsplattorna. Ni åtnjuter då dynans form för stabilitet, 
positionering och tryckavlastning. Av de efterföljande punkterna kommer vi 
beskriva korrigerings och anpassnings möjligheten för AireRx Adjust. 

2. Väljer Ni att nyttja AireRx Adjust som en korrigerande dyna, så har Ni blå 
korrigeringsplattor i rätt önskat antal. Dessa ska placeras i överdragets fickor. 
Varje platta är 10 mm hög och max korrigering är cirka 30 mm/ficka. Önskas 
fler plattor, finns de att köpa hos Salubrious AB. 

3. De blå korrigeringsplattorna är tillverkade för att passa alla existerande stor-
lekar av AireRx Adjust. Plattorna ska tillpassas för just Er dyna och brukarens 
behov. Ni skär/klipper plattan till önskad storlek efter perforeringarna i plat-
tan. Se mått i anpassningstabell nedan:

-AireRx ADJUST-

Dynans mått 
B eller D

1 platta
/ficka

2 plattor
/ficka

3 plattor
/ficka

34 cm 15 cm 15 cm 12,5 cm

36,5 cm 15 cm 15 cm 12,5 cm

39 cm 17,5 cm 17,5 cm 15 cm

42 cm 17,5 cm 17,5 cm 15 cm

44 cm 20 cm 20 cm 17,5 cm

46,5 cm 20 cm 20 cm 17,5 cm

49 cm 22,5 cm 22,5 cm 20 cm

54 cm 25 cm 25 cm 22 cm

54 cm 27,5 cm 27,5 cm 25 cm

Anpassninstabell över plattorna till Adjust
Här nedan finner Ni rekommendation för tillpassning av korrigeringsplattorna till AireRx 
Adjust. Måtten är för både bredd och djup av plattan. Det finns färdiga perforeringar i 
plattan att skära/klippa efter.

Exempel på hur man läser tabellen: 
Dyna, AireRx Adjust 44 x 39 cm:
1 platta/ficka = 20 x 17,5 cm
2 plattor/ficka = 20 x 17,5 cm
3 plattor/ficka = 17,5 x 15 cm

OBS - kontrollera alltid att överdraget går att 
stänga, justera annars storleken på plattorna. 
Önskar Ni använda halva eller fjärdedels plat-
tor, så är ovanstående mått inte användbara. 
Se punkt 4:6 på sidan 6.
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Att tänka på och tips:

• Flera plattor/ficka, så behöver plattans mått minskas enligt anpassningstabell 
på sidan 4, för att överdraget ska kunna stängas. Detta för att 3 plattor bygger 
högre på höjden än 2 plattor.  

• Markera ut perforeringen på korrigeringsplattan innan tillpassning, så Ni klipper 
ut rätt storlek. Plattans perforeringar har ett mellanrum på 2,5cm. 

• Önskas exempelvis plattor som är 1/2, 1/4 eller individuella mått av fickans  
storlek – prova Er fram - se punkt 4:6 till 4:8 på sidan 6.

4. Ni kan justera sittandet efter brukarens behov med hjälp av de blå  
korrigeringsplattorna. Fler plattor/ficka ger större effekt (se anpassningstabell). 
Plattorna är nu tillpassade efter anpassningstabellen mått eller egna önskemål. 
Plattorna kan först testas utanför överdraget, så önskad effekt uppnås innan 
plattorna placeras i överdragets fickor.

-AireRx ADJUST-

Fram

Bak

Fram

Bak

Fram

Bak

Fram

Bak

Fram

Bak

4:1. Placeras plattorna i de främre fickorna motverkar detta fram-
åtglidning och extra sittgrop skapas. 

4:2. Placeras plattorna i båda bakre fickorna erhålls ett mer plant     
  sittande och upp lättare uppresning. 

4:3. Placeras plattorna i valfri främre ficka. Ni erhåller då coxitläge 
       för ”sparkande” brukare.

4:4. Placeras plattorna i fickorna på höger/vänster sida erhålls 
       korrigering av bäcken. 

4:5. Plattorna kan placeras i fickorna precis som Ni önskar efter 
       brukarens unika önskemål och efterfrågade egenskaper på 
       dynan. Exempelvis: Båda främre samt höger bak. 
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4:6. Önskas exempelvis 1/2 plattor eller 1/4 plattor eller andra önskade 
storlekar användas, så går det bra. Vill man att dessa plattor ska ligga 
kvar i fickan under tvätt, så nyttja snöre för att binda fast plattan i fick-
ans ihåliga tyg/nät. Gör två stycken hål i plattan som ska användas 
och trä igenom snöret i plattan och knyt fast i fickans tyg/nät.
SNÖRE FINNS ATT KÖPA HOS SALUBRIOUS AB - ÖNSKAS EGET SNÖRE 
ANVÄNDAS, KONTAKTA SALUBRIOUS AB OM OSÄKER.

4:7. Kontrollera alltid att överdragets dragkedja går att stänga.
Om det är tajt, rekommenderas att gå ned i plattstorlek, för att skapa 
mer utrymme. Se till att överviket på ”plattfickans” tyg omsluter plattan 
så plattan stannar kvar på plats vid användande och tvätt. NOTERA 
på överdragetsetikett Er placering av plattorna

4:8. När plattorna och överdraget passar på dynan efter brukarens 
individuella önskemål, så är AireRx Adjust klar att användas.
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Att tänka på och tips: 

• Blå korrigeringsplattorna kan vara kvar i överdragets fickor vid tvätt. Mer info 
läs avsnitt Rengöring.  

• På överdragets tvätt etikett, finns rutor liknande en dyna. Markera brukarens 
unika placering av blå korrigeringsplattor samt antalet per ficka. Använd  
permanent penna, som klarar tvätt. Efterfrågas sådan penna, kontakta  
Salubrious AB. Nyttja ny ”ruta” för nästa brukare eller ändrad brukar position 
och klipp av/stryk över inaktuella noteringar. Önskas fler tvätt etiketter med 
placerings instruktioner, kontakta Salubrious AB. 

• Önskar Ni placera egna kilar och/eller plattor i överdragets fickor, så går det 
bra. Tänk på att inte överstiga 30mm höjd på kilarna. Anledningen är  
överdragets hållbarhet i sömmar. Kontakta Salubrious AB om osäker eller har 
frågor.  

• Tillkapning av AireRx Adjust dynbas är tillåtet för individuella behov. Kontakta 
Salubrious AB för tips om önskas. Detta medför att CE-märkningen bryts,  
ansvarstagande övergår då till dynägaren och medför specialanpassning. 

• Önskas utjämningsplatta användas, så placeras utjämningsplattan antingen 
i överdraget under dynan om antalet korrigeringsplattor tillåter eller under 
överdraget OCH dynan. 
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AireRx Adjust dynor följer MDR2017/745 som 
klass 1 produkt.

Uppfyller ISO 8191-1+2, EN 1021-1+2. Dynans 
förväntade livslängd: 5år.

En kasserad dyna med överdrag slängs i 
behållare för brännbart avfall.

Kartong återvinns som returkartong


