PRODUKTINFORMASJON
VASKEINSTRUKSJONER FOR
DYNE OG TREKK
StimuLITE sittepute kan enten
håndvaskes eller vaskes i maskin,
avhengig av størrelsen på din
vaskemaskin. Hvis du velger maskinvask,
følg instruksjonene nedenfor!
Maskinvask (30°- 40°) finvask,
tørketromles tørr/lav varme
1. For lengre holdbarhet på sitteputen
vask og tørk den i en vaskepose.
2. For å unngå at sitteputen og trekket
skal farge av, bør de vaskes separat.
3. Fest sammen borrelåsen.
4. Bruk små mengder finvaskemiddel
uten blekemiddel.
5. Etter vask legger du på trekket med
trekkjeden bakover mot den runde
baksiden og åpner cellene oppad.
6. Det kan brukes virkonløsning for
å rengjøre StimuLITE-produkter for
MRSA-bakterien.
7. Ved behov kan StimuLITE-produktene
vaskes ved 60°, i ca. 30 min.
8. Jo oftere du vasker puten, desto bedre
er det for Putens form og egenskaper.
9. Puten og trekket kan tørketromles.
10. Ved rekondisjonering Putens
kjerne er utstyrt med artikkelnummer,
og det er også dynetrekket, og de
stemmer overens med hverandre.
Rehabshopen er ikke ansvarlig for
skader som oppstår ved vask eller
tørking!
AVFALLSHÅNDTERING
Når produktet er forbrukt, leveres det
inn til plastresirkulering.

BRUKSANVISNING
StimuLITE sitteputer er beregnet til
rullestoler.
- Rund bunn for hengekøyesete.
- Standard bunn for plant sete.
1. Plasser puten med de åpne cellene
oppover og den rundede siden bak
over med uttak for ryggstøtterørene.
2. Borrelåsen på trekket plasseres under
puten, slik at trekkjeden kommer bak.
3. StimuLITE sitteputer er produsert
av termoplastisk polyuretanplast
(celleplast).
4. Trekket består av Cordura og
polyester.
5. Finnes i følgende størrelser:
36x36 cm
36x41 cm
36x46 cm
36x51 cm
38x41 cm
38x46 cm
38x51 cm

41x41 cm
41x46 cm
41x51 cm
43x41 cm
43x43 cm
43x46 cm
43x51 cm

Höjd: Slimline
Sport
Contoured
Classic
Silver
Smart
Classic Bariatric

46x41 cm
46x46 cm
46x51 cm
51x41 cm
51x46 cm
51x51 cm
6 cm
5 cm
8 cm
6 cm
3 cm
5 cm
7 cm

6. Vekt avhengig av størrelse, SMXS
ca. 1 kg, CLXS, CDXS, ogg CDBBXS
ca. 1,5 kg. CLBA ca. 2,9 kg.
PD 0.5 – 1 kg.
7. Brukervekt - 130kg for alle modeller
unntatt Classic Bariatric - 360kg,
Corbee Barnpute – 50kg
8. Inkontinensinlegg hvit side opp!
Plasseres under puten på innsiden
av trekket.

FLAMMESIKKERHET
Samtlige StimuLITE sitteputer er
branntestet og godkjente i henhold
til NSEN 1021, samt CE-merket.
Trekkets flammebeskyttelse er et tynt
strekktøy i kevlar (samme materiale
som brannmenn har i sine underklær), som er festet under trekkets
overside. Trekkets tøy består av
porøst polyestermateriale som slipper
gjennom væske ogg luft.
GARANTI
2 års garanti gjelder for StimuLITE
sitteputer. Garantien inkluderer skader
som er avhengig av produksjon eller
materialfeil. Garantien dekker ikke
normal håndtering og slitasjeskader,
eller skader som har oppstått i
forbindelse med vasking og tørking da
vaskeråd ikke har medfulgt.
VIKTIGT!
StimuLITE sitteputer er produsert for
å forebygge trykksår. Når det gjelder
Slimline sittepute (lav profil), skal
personer uten følelse eller som har
høy risiko for å få trykksår overveie å
anskaffe StimuLITE Countoured eller
StimuLITE Classic sittepute.
Hvis du oppdager ubehag med sitteputen eller rødhet på huden: Avbryt
bruken og ta kontakt med din lege
eller terapeut.
Lykke til med din StimuLITE sittepute
Göran & Brigitte Sjödén

Gøran Sjødén’s
Norge AS
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