Action rullstolsdynor & sängdynor Bruksanvisning
Art.nr A51-, A52-, A541818, A561818, A6100, A6400, A68-, A90-, ACU-, ACOMba-action-1904

Allmän bruksanvisning för produkten
Viktigt! Läs denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk.
Förvara bruksanvisningen för framtida bruk.
• Produkten bör inte lämnas oskyddad i solljus
• Undvik vassa föremål som kan skada produktens filmyta
• Rengör i enlighet med rengöringsinstruktionerna, se ”Rengöring”
• Action®-produkterna är latexfria.
• Ingredienserna i Akton kan avge en doft som är ofarlig.
Riskbedömning
Med Action® underlag och god omvårdnad (såsom regelbunden vändning av patienten) kan man avsevärt minska risker
för tryckskador hos en patient som inte har förmåga att röra
sig, t.ex. i samband med en operation. Att en patient blir utsatt
för tryck kan bero på många olika saker, t.ex. allmänkondition,
blodcirkulation, diabetes, ålder, vikt, medicinering osv. Rådfråga
en läkare, sjukgymnast eller hälsorådgivare om åtgärder för minskande av trycksårsrisk.
Alla överdrag är godkända enligt ISO 7176-16:1997
och även enligt California Technical Bulletin 133 (Cal TB 133).
INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK
• Tag ut dynan ur förpackningen.
• Läs denna bruksanvisning noggrant.
• Rengör dynan innan den tas i bruk, se ”Rengöring”
ALLMÄNT OM PRODUKTENS ANVÄNDANDE
Alla Actionprodukter
• Förvara och använd Action® produkter vågrätt, utan att vika dem.
Större dynor kan förvaras hoprullade.
• Lyft inte dynorna vid hörnen eller kanterna.
• Transportera dynorna hoprullade eller löst vikta. På detta sätt
undviks tänjning och andra skador på ytfilmen.
• Då dynorna inte är i bruk bör de förvaras torrt, skyddade för solljus,
vågrätt och ovikta.
• Se till att det i förvaringsutrymmet inte finns vassa föremål som
kan skada dynans ytfilm.
Action sängdynor
• Vi rekommenderar att användaren ligger direkt på dynan varvid
det bästa resultatet uppnås.
• Patienter med utpräglad svettning kan använda ett 100% bomullslakan som är ostärkt.
• Placera lakanet löst på dynan. Jämna ut eventuella skrynklor och
veck innan patienten placeras på dynan.
• Dynor med kardborrefästen skall sättas vid sängen innan dynan
tas i bruk.
Överdrag (Standard (Basic) och Inkontinensöverdrag)
• Avlägsna inte rullstolsdynans plastskydd som omsluter dynor
med skumgummi och Akton®.
• Standardöverdrag och inkontinensöverdrag tvättas i vatten 70°C
och torktumlas på medelvärme. Vid särskilt behov kan överdrag
tvättas i 95°C. Använd vanliga tvättmedel eller desinfektionsmedel. Blekmedel 1:10 får användas *).
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• Avlägsna överdragen varsamt. Akta ytfilmen så att den inte skadas
av dragkedjan.
• Skölj och torka alltid överdrag och skydd noggrant före användandet för att minimera risken för hudirritation för användaren.
Inkontinensskydden skall lufttorkas eller torkas med trasa in- och
utvändigt innan de tas i bruk.
Rengöring sittdynor
• Avlägsna överdragen varsamt innan underlaget rengörs. Akta
ytfilmen så att den inte skadas av dragkedjan.
• Vi rekommenderar att rullstols- och sängdynorna rengörs med
vatten och blekmedel (klorin) 1:10. Även övriga rengöringsmedel
som godkänts av sjukhuset kan användas förutsatt att de INTE
innehåller alkohol.
• Skölj alltid av dynan noggrant före användandet för att minimera
risken för hudirritation för användaren.
• Alkoholhaltiga rengöringsmedel och starka descinficeringsmedel
bör användas med försiktighet eftersom de långsamt torkar ut
gelen.
• Alltför starka lösningar kan fläcka dynans ytfilm eller göra ytan hård.
• Vi rekommenderar INTE gassterilisering eller autoklavering.*)
Blekmedel: 5-10% Hypoklorit
Max brukarvikt
300 kg
Reparation & rekonditionering
Använd Reparationssats AKIT003: 10x90 cm
• Ytan som skall repareras skall vara ren och torr när reparationstejp används.
• Om det skadade området har klibbigt material vid kanterna är
det lättast att avlägsna detta med en tygtrasa doppad i mineralolja
eller genom talkning. Rester av mineralolja avlägsnas med vatten
och tvål varefter det skadade området torkas med en trasa.
• Mät det skadade området och klipp ut en bit reparationstejp i rätt
storlek så att tejpen räcker 0,5-1 cm utanför skadan i alla riktningar.
Lösgör försiktigt ungefär hälften av det bruna pappret bakom tejpen.
• Placera reparationstejpen försiktigt på den skadade ytan och
avlägsna långsamt resten av det bruna pappret.
• Om luftbubblor blir kvar under tejpen skall luften tryckas bort
under tejpkanten innan dynan tas i bruk.
Garanti
Action® rullstols- och sängdynor har en garanti som täcker
material- och framställningsfel. Våra produkter levereras felfria
och har en garantiperiod på tre år från inköpsdatum. Missbruk eller
försumlighet annullerar garantin. Tilläggsutrustningens produktgaranti gäller endast vid köptillfället.
EU-representant:
Tollef Bredal A/S, Semsveien 150, 1384 Asker, Norge
Tel: +47 66 90 56 10 Fax: +47 66 90 56 11
Tillverkare:
Action Products, Inc., 22 North Mulberry St., Hagerstown, MD 21740 U.S.A.
Detta märke identifierar Action Products, Inc:s produkter. Action Products, Inc. är den ursprungliga tillverkaren av
viskoelastiska polymerprodukter. Varumärket är en garanti för äkta, ursprungliga Action® produkter. ACTION och
AKTON är Action Products, Inc:s registrerade varumärken.

