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Denna manual skall användas för den Relaxdyna som erhållits. Manual baseras på tillverka-
rens manual och måste läsas helt av patient/vårdare samt förstås innan nyttjande av pro-

dukt. Om Ni känner Er osäkra, kontakta kunnig personal, förskrivare alternativt Salubrious AB. 

Avsedd användning: Relax sortiment av sittdynor är utformade för att ge stöd, viktfördelning 
och tryckfördelning för rullstolsbrukare och personer med begränsad rörlighet som tillbringar 

långa perioder sittande. Kontroll av uppfyllnad ska göras regelbundet. 

Maxvikt brukare: Relax Easy 130 kg, Relax Easy Hög 190kg.

Brukar- och förskrivarmanual
Rekonditioneringsanvisning och kort information

Kort information finns även på dyna och överdag

-Relax Easy-
-Relax Easy Hög-



Placering:

Relax Easy/Easy Hög kan läggas hur som helst och ändå alltid hamna rätt. Det finns 
inget bak eller fram. Inte heller något upp eller ner!

Förvaring:

Relax Easy/Easy Hög bör förvaras i rumstemeperatur på en ren, torr plats och plant i sin 
låda när den inte används. Används dynan under extrema temperaturer (mindre än 
-20oC eller mer än +40oC), vänta då tills dynan återfått rumstemperatur innan använd-
ning.

Öppning. (Baksida)

Dynstomme.

Överdrag.
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Rengöring:

Överdrag:

1.   Öppna överdraget och dra ut dynan. Överdraget kan tvättas både i 
       maskin eller bara torkas av. Använd mild tvållösning eller desinfektions-
      medel direkt på överdraget om så önskas.

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

Dynstomme: 

1.   Rengör dynstommen (den inre plastfilmen) med mjuk fuktig trasa och 
      utspädd tvållösning  eller desinfektionsmedel. Använd inte rengörings-
      medel med slipmedel eller starka kemikalier. Var noga med att torka 
      bort alla tvålrester med rent vatten och ren trasa. Sänk aldrig ner dynan 
      i vätska, detta skadar dynan (svår att få torr).

2.    Låt dynan torka!

3.   Sätt på överdraget på dynan när detta torkat helt, förslut kardborre-
      bandet/dragkedjan.
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Relax Easy/Easy Hög- dynan innehåller silikonbaserad gel för att få maximal kom-
fort etc. Gelet ligger inpackat i en gelpåse som i sin tur omges av absorberande 
skum. Utanpå finns ytterligare ett plasthölje och inkontinensöverdrag. Om silikong-
elen, mot all förmodan, lyckas komma igenom alla dessa barriärer gäller följande 
rengöring. (Det ska mycket till för att gelen ska komma ut genom alla barriärer.)

1. Begränsa området, undvik spridning av silikongelet. OBS! Viktigt!

2. Använd ett fettlösande medel (ex. outspätt diskmedel). Bearbeta ytan där 
    läckaget har uppstått.

3. Eftertorka med mikrofiberduk.

4. Vid behov, upprepa behandlingen två gånger.

För ytterligare information, vänligen kontakta Salubrious AB!

Silikonrengöring:

Relax dynor följer MDR2017/745 som klass 1 produkt.

Uppfyller BS EN1021-1+2:1994

Dynans förväntade livslängd: 5år. 

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

Kartong återvinns som returkartong


