
               BRUGSANVISNING: Wing Viscoflex®Air

Wing Viscoflex Air anvendes som siddepude i kørestol for at behandle eller forebygge tryksår.

Wing Viscoflex Air er en siddepude af viscoelastisk skum med memoryeffekt. Puden har Polyair luft-
celler i kernen, som kan tilpasses brugeren med den medfølgende håndpumpe.

Ved korrekt brug af Wing Viscoflex Air sikres en optimal og stabil siddepositionering og korrekt bæk-
kenniveau for at trykfordele siddevægten.

Siddepuden vælges efter den størrelse, der passer til brugeren og dennes stol. Sørg for at puden vender 
rigtigt. Der er velcro på bagsiden og  “frem” skrevet forest på pude og betræk. Derudover strop i 
betrækkets forende.

Luftkammeret indstilles manuelt med den medfølgende håndpumpe via ventil, der er påmonteret, så 
den er tilgængelig udefra. 

Luften pumpes i, og når der er en tilpas mængde luft i kammeret, sættes brugeren på puden. Føles 
puden for blød eller hård kan luftmængden reguleres ved at trykke på pumpen igen (luft ind) eller på 
knappen på pumpen (luft ud), indtil der opleves en god siddekomfort.

Rengøring og desinfektion

Puden kan aftørres med sæbevand og en opvredet klud eller svamp eller med desinfektionsspray.  
Puden må ikke ligge i blød og skal lufttørre.

Betrækket er fra start behandlet med allergivenligt antibakterielt middel. Betrækket kan vaskes i 
maskine på 95 ° og tørretumbles på lav varme. Betrækket er modstandsdygtigt over for klorin.

Betrækket tåler ikke strygning eller rensning.

Både pude og betræk skal tørre helt op inden ibrugtagning efter rengøring

www.wolturnus.dk
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