
AireRx SPPC och AireRx SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på markna-
den förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den AireRxdyna som erhål-
lits. Om det är någon information i denna manual som är oklar eller om du behöver ytterli-
gare hjälp, vänlig kontakta Salubrious AB. Maxvikt brukare: ca 150 kg.
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SPPC

Den mest positionerande dynan med fläkt.

SPC

Den mindre positionerande dynan med fläkt, 
fast med mer tryckavlasning.

● 1 st. sittdyna

● 1 st. överdrag

● 1 st. batteriladdare

● 1 st. fläkt i dynan

● Manual på svenska

Vad följer med i paketet?
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Tillverkare:



Innan utprovning
1. Packa upp dynan och överdraget. 
Se till så att överdraget sitter åt rätt håll på dynan, det vill säga dragkedjan bakåt på 
den lägre delen av dynan. Botten på dynan är platt och där sitter kardborreband. 
Använd alltid dynan med överdraget på. 

2. Kontrollera även att dynan inte ligger emot hjulen på rullstolen. 

Fläktdynan måste fulladdas en gång innan första användning för optimal livslängd. 
Läs avsnitt ”Batteri”.

Packa upp Din AireRx och sätt på medföljande 
överdrag. Det är viktgit att dragkedjan sitter på 
baksidan av dynan och att hålet för laddaren 
sitter på framsidan.

Framsida

Baksida
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Installation och utprovning
Placering: Det är önskvärt att låta en arbetsterapeut/ förskrivare eller säljare göra 
utprovning och installationen av dynan.  AireRx SPPC och AireRx SPC är uppmärkt på 
både dynstomme och överdrag för rätt placering. 

För korrekt placering:

1. På dynstommen och överdraget finns guidande markeringar för rätt placering.

2.   Placera dynan på sitsen så att öppningen på överdraget hamnar bak på sto-
lens/ rullstolens sittyta. 

●  Den plana sidan på dynan ska alltid vara nedåt i sitsen. 

● På/AV-knappen och laddningsingågnen skall alltid vara framåt i sitsen.

3.   Läs nu avsnitt ”Batteri”.



Batteri
För att erhålla maximal livslängd på dynans batterier gör enligt följande:

● Fläkten ska alltid vara avstängd vid laddning.

● Undvik total urladdning innan laddning. Om total urladdning ändå sker, kan batteriernas drifts-
timmar minska och första laddningstillfälle efter total urladdning kan ta längre tid.

Laddning:
● Dynan ska laddas fullt innan du använder den första gången.

● Uppladdningen tar normalt 8-11 timmar för att ge 
cirka 12-14 tim fläkttid.

● Fulladdade batterier ger cirka 16-20 tim fläkttid.

● Om dynan är oanvänd under en längre tid (ca. 2-3 månader) 
eller batteriet är helt urladdat kan laddningstiden vara 
betydligt längre.

● Anslut medföljande laddare till 220V uttag. 

● Sladden ansluts på framsidan av dynan (blåmarkerat hål i 
överdraget) för att ladda upp batterierna i dynan. 

● Röd lampa på laddaren =  Laddning pågår

● Röd blinkande lampa på laddaren = Total urladdning har skett
och laddaren arbetar med att återgå till normal laddning, räkna med längre laddningstid.

● Grön lampa på laddaren =  Fulladdad

Försäkra dig om att laddaren är ansluten i dynan. Annars kommer laddarens lampa lysa grönt 
och laddning kommer ej att ske. Framsida

PÅ/ AV
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Dynan ska laddas full innan den används första gången. 
Det tar ungefär 8-11 timmar att ladda och när dynan är 
färdigladdad lyser lampan på laddaren grönt. 5

Passa på att ladda under 
natten när dynan inte 
används



Rengöring
● Använd inte ånga eller steriliseringsutrustning för att rengöra produkten

● Rengör dynan och överdraget regelbundet

● Ta bort överdraget och batteriladdare innan Du rengör dynan

OBS! SÄNK ALDRIG NER dynan i någon form av vätska, det skadar dynan.

Rengöring dynstomme:
● Rengör dynan med mjuk fuktig trasa och utspädd tvållösning  eller desinfektionsmedel. 

● Alkohol går också bra när det behövs noggrannare rengöring. 

● Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller starka kemikalier. 

● Var noga med att torka bort alla tvålrester med rent vatten och ren trasa. 
 

Rengöring luftkanal: 

● Torka med fuktig trasa med tvållösning, mjuk borste eller spraya försiktigt med 
desinfektionsmedel

● Var noga med att luftakanalen är torr efter rengöring innan användning

● Låt lufttorka eller  använd exempelvis hårfön på låg värme

Rengöring överdrag:
● Överdraget tvättas i maskin på 60˚C.

● Hängtorka eller torka i torkskåp på låg temperatur, max 30˚C

Efter tvätt appliceras överdraget på dynan när det torkat ordentligt. Kontrollera att det inre luft-
genomsläppliga tyget sitter rätt i urgröpningen på dynan. Om justering behövs finns ett kardbor-
reband i övre bakkant av överdraget.
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Användning och förvaring

● Låt Din arbetsterapeut kontrollera hur väl dynan passar Dig inom de första dagarna 
av regelbunden användning. 

● Om Du har problem konsultera Din arbetsterapeut. 

● PÅ/AV knapp för fläkt är blåmarkerad på överdraget.

● Byt ut AireRx-överdraget om det blir slitet eller svårt att tvätta rent. 

● Utsätt ej dynan för längre tids förvaring i temperaturer över 65°C eller under -3°C.
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Salubrious AB har avtal med Rangsells med avseende på elektro-

nikskrot med mera. I övrigt hänvisar vi till gällande miljölagstiftning 

och de rutiner i de kommuner där produkten ska utrangeras. Gäl-

lande emballage så är vi anslutna till Reparegistret för att minimera 

miljöpåverkan. Kartong återvinns som returkartong. 

En kasserad dyna med överdrag slängs i behållare för brännbart 

avfall. Fläkt går i elektronikåtervinningen tillsammans med

laddningsenheten.

Box 5021 • 448 51 Tollered • Sverige • växel: +46 (0)31-710 44 70 • fax: +46 (0)31-710 44 75 

e-post: rehab@salubrious.se • hemsida: www.salubrious.se • webbshop: www.goodmedical.se
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