
             BRUGSANVISNING: Wing Polyair®
Wing Polyair anvendes som siddepude i kørestol for at behandle eller forebygge tryksår.

Wing Polyair leveres samlet som siddepude med betræk samt håndpumpe og manometer (Billede 1).

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.

Wing Polyair fås både med 1 eller 2 luftkamre, der individuelt tilpasses med luft vha den vedlagte håndpumpe /
manometer via ventiler, der er påmonteret, så de er tilgængelige udefra (Billede 2).

Ventilerne har en sort hætte, som skrues af før luftindtag. Der pustes et overtryk af luft i hver kammer-sektion med 
den medsendte håndpumpe.  Denne monteres ved at klemme enden henover ventilens studs, der er placeret for-
rest i hvert hjørne af siddepuden. Det skal sikres, at studsen er trykket helt over ventilen og herefter skal der drejes 
en kvart til en halv omgang med uret for sikker tilspænding. Når der er en tilpas mængde luft i kammeret/kamrene, 
sættes brugeren på puden. Via manometeret aflæses lufttrykket i kammeret/kamrene og indstilles nøjagtigt til 
den værdi, der er afmålt til den enkelte bruger (se nedenfor hvordan du finder værdien). Hvis der er for meget luft 
fra start af, skrues på den lille drejeknap på siden af manometeret, hvorved luften tømmes fra puden. Der aflæses 
på manometeret indtil den ønskede værdi er opnået.

Håndprøven er efterfølgende vigtig at benytte mhp. at sikre, at puden er korrekt indstillet. Det anbefales at der er 
ca. 2 cm mellem tuber (siddeknoglerne) og bunden af puden.

Ved opfyldning af luft i kammeret/kamrene kan der sikres en optimal og stabil siddepositionering og korrekt bæk-
kenniveau.

Sådan finder du ud af, hvor meget luft der skal være i kammeret/kamrene:
1. Undersøg hvad brugeren vejer
2. Mål brugeren på det bredeste sted henover undersiden af hoftebenets spids i siddende stilling (se billede 3)
2. Skæringspunktet for værdierne i pkt 1 og 2 (vægt og bredde) aflæses i grafen i brugsanvisningen, der følger med 
pumpen (se billede 4).  Herefter kan værdien aflæses.

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

Vedligehold
Puden er forsynet med sikkerhedsventil, som forhindrer utilsigtet lufttab. Puden taber derfor ikke luft, men luftt-
rykket bør alligevel tjekkes løbende af brugeren med den medfølgende håndpumpe. 
Må ikke opbevares i direkte sollys

DK

www.wolturnus.dk

Billede 4Billede 3Billede 2Billede 1


