


TÄRKEÄÄ TIETOA KULUTTAJALLE

HUOMIO: Tässä oppaassa on tärkeitä ohjeita tämän tuotteen käyttäjälle. Älä 
poista tätä opasta ennen tuotteen toimittamista loppukäyttäjälle.

VAROITUS

Istuintyynyn asentaminen pyörätuoliin saattaa vaikuttaa pyörätuolin paino-
pisteeseen, minkä seurauksena pyörätuoli voi kallistua taaksepäin ja aiheut-
taa loukkaantumisen. Tarkista, onko pyörätuoliin tarpeen asentaa kallistumi-
sen estimiä tai amputointipotilaiden ollessa kyseessä akselien liitoskiinnittimiä 
tasapainon parantamiseksi. 

Kaikki NEST-istuintyynyt on suunniteltu ennaltaehkäisemään painehaavoja. 
Mikään istuintyyny ei kuitenkaan voi täysin poistaa istumapainetta tai estää 
painehaavoja. NEST-istuintyynyt eivät korvaa hyvä ihonhoitoa, johon kuuluu 
asianmukainen ruokavalio, puhtaus ja säännölliset paineen vaihdot. Kaikkia 
istuintyynyjä on testattava ennen pidempiaikaista käyttöä. Käytä istuintyynyä 
muutamia tunteja kerrallaan, jonka jälkeen lääkäri tutkii, ettei iholle synny 
punaisia paineläiskiä. Tarkista iho säännöllisin väliajoin punoituksen varalta. 
Ihon punoitus on kliininen merkki kudoksen rikkoutumisesta. Jos iho alkaa pu-
noittaa, lopeta istuintyynyn käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin tai 
terapeuttiin. 

Anna istuintyynyn lämmetä huonelämpötilaan ennen käyttöä. Vältä teräviä 
esineitä ja altistamista avotulelle.

NEST-ISTUINTYYNYN ASENTAMINEN

Valitse istuintyyny, joka vastaa lonkan leveyttä istuttaessa. Istuintyynyn 
etuosan tulee olla 2,5–5 cm päässä polvinivelen takana. Aseta istuintyyny 
pyörätuolin takaosaa vasten siten, että teksti TÄMÄ PUOLI YLÖSPÄIN on nä-
kyvissä. Kun istuintyyny on asennettu oikein, potilaan lonkka koskettaa tuolin 
selkänojaa. Iskiaksen (istumaluiden) pitäisi olla tyynyn keskellä. Jalkatukia sää-
tämällä voidaan parantaa istuinmukavuutta ja vähentää istumapainetta. 



NEST-ISTUINTYYNYN OSAT

 1- NEST-istuintyyny
 2- Suojus 

HELPPO HUOLTO JA PUHDISTUS

Säännöllinen puhdistus ja huolto voivat auttaa pidentämään istuintyynyn 
käyttöikää. Puhdistuksen aikana on suositeltavaa tarkistaa istuintyynyn osat. 
Tarkista suojus repeämien ja liiallisen kulumisen sekä muiden poikkeamien 
varalta.

Suojuksen puhdistaminen

Irrota suojus NEST-istuintyynystä (sisus), sulje vetoketju ja pese koneessa lämpi-
mällä vedellä. Kuivaa ripustamalla tai kuivausrummussa matalassa lämpöti-
lassa. Ei vaadi silittämistä. 

NEST-istuintyynyn puhdistaminen

Irrota NEST-istuintyynyn suojus. NEST-istuintyynyn
voi upottaa kuumaan veteen ja helposti rumpu-
tai ilmakuivata. NEST-tyynyn sisäosan voi konepestä
(kestää enintään 140 °C:een lämpötilan) 
ja ilma- tai rumpukuivata.



ISTUINTYYNYN TAKUU

NEST-istuintyynyn materiaalilla on takuu materiaali- ja valmistusvirheiltä 36 
kuukauden ajan ostopäivästä normaalissa käytössä. Jos materiaali- tai val-
mistusvirhe havaitaan 36 kuukauden kuluessa alkuperäisestä ostopäivästä, 
Meditec Medical vaihtaa tai korjaa istuintyynyn valintansa mukaisesti veloi-
tuksetta. Tämä takuu ei koske repeämiä tai palovaurioita. NEST-suojuksella 
on 24 kuukauden takuu. Vaateet ja korjaukset on hoidettava lähimmän val-
tuutetun toimittajan välityksellä. Tässä annettuja nimenomaisia takuita lukuun 
ottamatta, kaikki muut takuut, mukaan lukien oletetut takuut myyntikelpoi-
suudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, poissuljetaan. Tämän 
takuun ehtojen ulkopuolisi sa kata seuraamuksellisia vaurioita tai ylitä viallisen 
tuotteen ostohintaa. 



Tekniset tiedot

Varmista tuotteen toimivuus lukemalla käyttöohjeet ja huomautukset ennen käyttöä
Tuotteen nimi 
Toimituslaajuus 
Käyttöaihe 
Vasta-aiheet 
Materiaali 
Koot 
Käyttäjän enimmäispaino 
Tuotteen paino 
Lääkinnällisen laitteen luokka 1 direktiivin 93/42 
EWG ja lääkinnällisistä laitteista annetun lain 
(MPG) mukaisesti
Tekninen turvallisuus / paloluokitus 
Turvallisuushuomautukset 
Takuu 
Puhdistus (suojus) 

NEST 

Istuintyyny, jossa PET-sisus ja vetoketjullinen PU-suojus + käyttöohjeet 

Korkea riski 

Ei ole 

Polyesteripohjainen termoplastinen elastomeeri 

Eri kokoja lapsista suuriin aikuisiin

120 kg

600 g 

KYLLÄ

UL

BS7175 osa 3 crib 5 

Ei ole 

3 vuotta 

Ohjeiden mukaisesti 



CONTACT DETAILS

Valmistaja

Meditec Medical Ltd
Unit 28 

Whitestown Drive
Whitestown Industrial Estate

Tallaght
Dublin 24
IRELAND

Tel: + 353 1 4624045
Fax: +353 1 4525104

E-Mail: info@meditecmedical.com
Web: www.meditecmedical.com

Maahantuoja ja jakelija

ICF Group Oy
Myrttitie 1

01300
Vantaa

Tel: 09 346 2574
E-Mail: myynti@icf.fi

Web: www.icf.fi


