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bruksanvisning

Inledning

Amovida sittdyna är ett medicintekniskt hjälpmedel som bör provas ut av medicinskt behörig person. Dynorna är 
6,5 cm höga och är i första hand avsedda att användas till på marknaden förekommande aktiv-/allroundrullstolar 
men kan även i vissa fall, efter bedömning, användas i andra rullstolar eller sittsystem. 

Alla vårdare, anhöriga och assistenter i brukarens närhet bör av säkerhetsskäl ta del av informationen i denna 
bruksanvisning. 

Beskrivning

Amovida rullstolsdynor finns i två olika produktgrupper. Produktgrupp 1 består av AV300. Produktgrupp 2 består 
av AV400 och AV500.

Max brukarvikt 200 kg.

   Produktgrupp 1

Motion Synergy (AV300)  ISO 043303  
1. Skumbas med halv sittgrop 
2. Dynöverdrag, 3 mm 3D-mesh
3. Inlägg vitt Amovida Light Fluid (ALF)

   Produktgrupp 2

Motion (AV400)  ISO 043303   Motion Comfort+ (AV500)  ISO 043303
4. Skumbas med hel sittgrop    4. Skumbas med hel sittgrop
5. Dynöverdrag, 7 mm 3D-mesh          5. Dynöverdrag, 7 mm 3D-mesh 
6. Inlägg av vitt Amovida Light Fluid (ALF)  7. Inlägg vitt Amovida Light Fluid (ALF)   
           samt grönt Phase Change Material (PCM)
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Bruksanvisning

Dynorna består av skumbas, inlägg och dynöverdrag. Dessa delar ska alltid användas tillsammans som en 
komplett sittdyna och bör ej kombineras med andra dynor och överdrag då detta kan minska Amovidadynans 
funktion.

Inläggen består av trögflytande vätska av hög kvalitet. Om dynan ej används under en längre tid, t ex vid 
transport eller lagerförvaring kan en separation av vätskans beståndsdelar i inlägget uppstå. Innan användning är 
det därför nödvändigt att massera inlägget med händerna så att materialet blandas. Var noga med att dynan är 
plan och att materialet är jämnt fördelat när du lägger tillbaka dynan i dynöverdraget.

Undvik vassa föremål i närheten av dynan för att förhindra skada på denna.

Förskrivarinformation

Amovida sittdyna används förebyggande för personer med nedsatt rörlighet och/eller sensibilitet, som löper 
större risk att drabbas av tryck/rodnad eller hudskador. Regelbunden kontroll av huden bör göras för att 
upptäcka eventuell hudrodnad i god tid. Det är även viktigt att användaren byter ställning regelbundet. 

Dynan kan användas t ex när:
• det finns behov av tryckavlastning/tryckfördelning
• det finns risk för skjuvning
• det finns behov av stötdämpning
• det finns behov av temperaturreglering (AV500)

Att placera dynan rätt

Se till att inlägget är ordentligt fäst och jämnt fördelat mot skumbasens sittgrop.
Placera sittdynan så att undersidans antihalkyta ligger säkert mot rullstolen med dynöverdragets handtag framåt.
Viktigt: I modellen AV500 ska inläggets gröna sida vara uppåt, den vita sidan ska fästas mot skumbasen.

Vid lätt slackad sits kan det bli nödvändigt att gå upp en storlek i sittbredd på dynan. Vid kraftigt slackad sits bör 
utjämningskiva användas. Dynan bör få stöd av rullstolens sidostöd för bästa effekt.

Positionering

Som tillbehör finns ett anpassningskit bestående av fyra mindre kuddar med Amovida Light Fluid (ALF). Dessa 
placeras mellan inlägg och skumbas för önskad positionering av brukaren.

Kontraindikationer

Amovida sittdynor ska inte användas om:

• Brukaren redan har skadad hud (öppna sår, eksem etc)
• Brukaren är inkontinent och inget inkontinensöverdrag används. Inkontinensöverdrag finns som tillbehör.

Kontakta medicinsk personal om problem skulle uppstå vid användning av sittdynan.
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Underhåll / Rekonditioneringsanvisning
Dynöverdrag: Maskintvätt 60°. Tvätta överdrag med dragkedjan stängd. Överdraget får ej torktumlas men kan 
torkas i torkskåp på låg temperatur.

Inlägg och skumbas: Rengöring med fuktig trasa och milt rengöringsmedel. 
Det är viktigt att skumbas, inlägg och dynöverdrag rengörs noggrant mellan brukare för att minimera risken för 
smittspridning.

När Amovidadynan inte används rekommenderas att den lagras plant i sin kartong i rumstemperatur. Utsätt inte 
dynan för extrem värme eller kyla. Låt dynan anta rumstemperatur före användning.

Skrotningsanvisning   
Hela dynan hanteras som brännbart avfall. 

Garanti
Amovidadynans garanti mot fabrikationsfel gäller två år från leveransdatum. Förväntad livslängd vid normal 
användning är 3 år förutsatt att dynan har använts enligt bruksanvisningen.

Brandtester
Brandtestad och godkänd enligt standarden EN 1021-1 och EN 1021-2.

Teknisk data

95655 Rev C
2016-12-15

Motion
Synergy Motion Motion

Comfort+
Passar till rullstol:

bredd i cm djup i cm

Storlekar
tillgängliga storlekar
bredd och djup (cm)
alla storlekar är
6,5 cm hög

XS 37 x 40 37 x 40 37 x 40 34...36 37…40

S 40 x 40 40 x 40 40 x 40 37…39 37…40

SL 40 x 45 40 x 45 40 x 45 37…39 42...45

M 42 x 41 42 x 41 42 x 41 39...41 38...41

L 45 x 45 45 x 45 45 x 45 42…44 42…45

LL - 45 x 50 45 x 50 42...44 47...50

XLS 50 x 45 50 x 45 50 x 45 47…49 42…45

XL 50 x 50 50 x 50 50 x 50 47…49 47…50

Vikt (g)

XS 900 1470 1730
S 970 1610 1870

SL 1100 1740 2000
M 1020 1740 2030
L 1160 2175 2570

LL - 2230 2600
XLS 1360 2230 2600
XL 1480 2380 2750

Färg antracit / grå antracit / grå / grön

Produktkod AV300 AV400 AV500

Maximal användarvikt (kg) 200

Material innerdyna - Lager 1 paraffinolja, lättviktsfyllning, silikonvax

Material innerdyna - Lager 2 - - silikon med 
Outlast® PCM

Skummaterial Polyuretan

Material fodral -
Luftgenomsläpplig topp Polyester

Material fodral - Sida och bas Polyester och Polyamid


