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Relax är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande 
rullstolar. Denna manual skall användas för den Relaxydyna som erhållits. Om det är någon 
information i denna manual som är oklar eller om du behöver ytterligare hjälp, vänlig kon-
takta Salubrious AB. Maxvikt brukare: 130 kg.

Brukar- och förskrivarmanual
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Öppningen placeras bak på 
stolens/ rullstolens sittyta.

Placering:

Relax är uppmärkt på både dynstomme och överdrag för rätt placering. 

För korrekt placering av Relax gör följande:

1.   Hitta etiketten med texten ”back” och en pil på överdraget. Dynstom-
      mens markeringar för rätt placering återfinns på produkten.

2.   Placera dynan på sitsen så att öppningen på överdraget, där ”back” och pil är 
      markerade,  hamnar bak på stolens/ rullstolens sittyta. Pilen skall  peka uppåt. 
      Viktigt att tänka på när du sätter på överdraget.

3.   Nu är Din dyna korrekt placerad, gå till sida 4 i denna manual!

Förvaring:

Alla Relaxdynor 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 användning.

Är du osäker på vad just din dyna heter finner 
du dess namn på dynöverdragets sida.
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Rengöring:

1.   Öppna överdraget och dra ut dynan. 

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

3.   Rengör dynstommen med mjuk fuktig trasa och utspädd tvållösning  
      eller desinfektionsmedel. Använd inte rengöringsmedel med slipme-
      del eller starka kemikalier. Var noga med att torka bort alla tvålrester 
      med rent vatten och ren trasa. Sänks dynan ner i vatten/ spolas av, 
      MÅSTE ventiler/ ventilen stängas helt!

4.    Låt dynan torka!

5.   Sätt på överdraget på dynan när detta torkat helt, förslut kardborre-
      bandet/dragkedjan. Är ventiler och dragkedja/kardborreband åt sam-
      ma håll, då är överdraget rätt applicerat. Håll koll på pilen!

Öppning. (Baksida)

Dynstomme.

Överdrag.

Är du osäker på vad just din dyna heter finner 
du dess namn på dynöverdragets sida.
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G o o d  M e d i c a l

Inställning för Relax Gelcell och Relax Gelcell G2: 

Pumpa in luft i dynan med 
handpumpen.

Överpumpa ej dynan! Släpp ut luft utan brukare 
på dynan, 

tills det slutar pysa.

Frigör luft i 2 sek. med 
brukaren på dynan.

Minst 1,5 cm luft
mellan gelen och dynans 

botten.

För Relax Gelcell G2 (2 ventiler):

Relax Gelcell G2 har två kamrar (hö/vä, därför två ventiler) kan man enkelt individanpassa dynan då brukaren är 
i behov av positionering eller korrigering. Positionering opch korrigering sker med hjälp av olika luftmäng i de två 
kamrarna. Följ punkterna 1-8 ovan, för båda sidorna av dynan. OBS! Släpp ut luft kortare än 2 sekunder då cellerna 
på Relax Gelcell G2 är lägre. (De här dynororna kan självklart användas av brukare som inte behöver sådan indivi-
danpassad tvåkammarpositionering.)

Att tänka på:

 •  Se alltid till att dynan är korrekt uppumpad så att brukaren därmed 
                          blir hjälpt av dynan.

 •  Brukaren ska aldrig nudda botten, d.v.s. ”sitta igenom” dynan. Då 
                          är den felanpassad och fyller ej sin funktion.

 •  Om dynan används av olika brukare, använd denna instruktion 
                          varje gång eftersom nivån av lufttryck varierar mellan varje individ.

 •   Kontinuerlig överpumpning kan skada produkten. Nyp ej i plasten 
                           som omsluter silicongelet. Den här informationen återfinns på 
                           medföljande pump och på vår hemsida: www.salubrious.se. 

Gäller Relax Gelcell (1 ventil):

1.   Blås upp Relax Gelcelldynan med medföljande pump tills den känns hård. (bild 1) OBS! Överpumpa ej, kontinuerlig 
      överpumpning kan skada produkten. (bild 2)

2.   Se till att dynan är placerad rätt med ventilen bakåt på sitsen.

3.   Innan brukaren sätter sig på dynan, tryck på ventilen för att frigöra luft tills det slutar pysa, d.v.s. tills lufttrycket upp-
      nått atmosfäriskt tryck. (bild 3)

4.   Brukaren som ska använda dynan sätter sig därefter i önskad sittställning.

5.   Kläm på ventilen igen och frigör luft i ca. 2 sek (räkna 1001-1002) eller så länge det krävs för att brukaren ska uppnå 
      det mest komfortabla sittandet. Efter avtappning av luft formar sig dynan efter brukaren. (bild 4)

6.   Placera din hand under den mest beniga delen under brukaren. Det måste vara minst 1,5-2 cm luft mellan brukarens 
      benigaste del och dynans botten. (bild 5)

7.   Relax Gelcell är nu korrekt inställd!

8.   Kontrollera lufttrycket med jämna mellanrum vilket kan göras enkelt genom handtestet i punkt 6. (bild 5)
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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. 


