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Wolturnus AB rekommenderar att manualen läses igenom innan användning av dynan.
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Wing Polyair sittdyna till rullstolar

Videoinstruktion för inställning av Wing Polyair finns på Wolturnus’ Youtubekanal:

https://youtu.be/vlrWDZog0z0

1. Syfte och användning

Denna manual ger brukaren och teknisk personal den nödvändig kunskap om sittdynan Wing Polyair ś 
design, funktion och användning.  Manualen innehåller den information som är nödvändig för att 
använda dynan säkert, samt att finna möjliga orsaker till felsökning och avhjälpning. Wing Polyair är 
en statisk trycksårsförebyggande sittdyna till rullstolar. Den kan användas till brukare med hög eller 
mycket hög risk för trycksår. Wing Polyair levereras med dyna, överdrag och handpump. Sittdynan kan 
användas av brukare med en vikt upp till 270 kg, indelat i viktklasser (se översikt på sida 7). Det är 2 års 
garanti på produkten.

2. Material

Wing Polyair är framställt av laxpren, som är ett hållbart, mjukt och följsamt material. Dynan har mäss-
ningventiler. Överdraget är framställt av polymaille, som är en polyrethan ytbehandling på elastisk 
textil.

3. Förhållningsregler

• Dynans storlek efter den storlek som passar brukaren och dennes rullstol. 

• Se till att dynan är vänd korrekt. Cellerna ska vara vända uppåt och ventilerna framåt. Följ riktning-
sanvisningen på dynans undersida. Det är kardborreband bak på överdraget. Fram är en ögla för 
att kunna lyfta dynan.

• Dynan har en säkerhetsventil som förhindrar att luften försvinner oavsiktligt. Luften i dynan förs-
vinner därför inte, men lufttrycket bör ändå kontrolleras löpande med handpumpen. Om det är 
för lite luft i dynan minskar dynans trycksårsförebyggande egenskaper, och det är en stor risk för 
att brukaren sitter ”igenom” dynan.   

• Använd aldrig en dyna med för mycket luft i. Använd handtestet för att kontrollera mängden luft 
(se avsnitt 5, om handtest)

• Punktering: Förvara dynan bort från vassa föremål. Det medföljer ett reparations kit om dynan 
skulle punkteras, det finns också att rekvireras hos Wolturnus. 

• Dynan får inte förvaras i direkt solljus och bör inte utsättas för stark värme eller eld.    
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4. Detaljerad beskrivning av produkten

Luftceller (bild 1)

Luftcellerna är individuella och kan beställas antingen som 6 eller 10 cm höga. Dynan kan beställas med 
en luftkammare eller två självständiga luftkammare. En dyna med två kammare kan inställas asymme-
triskt för att korrigera asymmetri i sittställningen. 

Säkerhetsventiler (bild 2) 

Det finns en säkerhetsventil i dynan med en luftkammare, och det finns två säkerhetsventiler på model-
len med två luftkammare. Ventilerna förhindrar oavsiktligt lufttapp, då det bara är pumpen som kan 
användas till att tömma dynan på luft. Risken för oavsiktlig lufttapp minimeras med denna typ av ventil. 

Överdrag (bild 3) 

Dynan levereras med ett avtagbart, flexibelt och sträckbart överdrag, med kardborreband på under-
sidan, som försäkrar att dynan håller sig på plats i rullstolen. Överdraget är enkelt at ta av och på, och 
har blixtlås på tre sidor. Överdraget är ventilerande, flamsäkert, allergivänligt och har ett inkontinens-
skydd. Det är ett handtag fram på överdraget.

Handpump (bild 4) 

Den medföljande pumpen används till att pumpa upp dynan samt att tömma ut luft ur dynan. Det är en 
skala på pumpen, som visar luftmängden i dynan. Man kan välja att notera detta tal för att kontrollera 
att lufttrycket förblir detsamma över tid eller till information för vårdpersonal. 

Reparationskit

Det medföljer ett reparationskit för reparation av små hål i luftcellerna. Det kan rekvireras ett extra kit 
hos Wolturnus. 
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5. Justering och anpassning 

1. Lägg dynan på en helt plan yta och pumpa med den medföljande pumpen. Pumpa tills alla cellerna 
i dynan blir fyllda (bild 5).

2. När cellerna är helt fyllda, ta bort pumpen från slangen (bild 6).

3. Låt luften sippra ut ur slangen tills det uppnås atmosfäriskt tryck. Det är atmosfäriskt tryck när det 
inte sipprar mera luft ur slangen. Under denna inställning ska man inte trycka på dynan.

4. Ta bort slangen vid ventilen och sätt den tillbaka på pumpen.

5. Processen genomförs två gånger om dynan har två ventiler.

6. Lägg dynan i rullstolen och se till att den ligger korrekt, Ventilerna ska vara fram. Sätt tillbaka slang 
och pump på ventilen (bild 7).

7. Dynan kan nu inställas till brukaren. Wing Polyair kan inställas medan brukaren sitter på dynan, då 
det unika ventil-och pumpsystemet både tillåter att luft kommer in och ut i dynan när brukaren 
sitter på dynan.  

8. Dynan inställs manuellt med ett handtest. Handtestet gör genom att handen förs in mellan dynan 
och brukarens bakdel. Det rekommenderas att det är 2 cm mellan sittknölarna och botten av dy-
nan. Man kontrollerar detta bäst genom att man kan röra på fingrarna under sittknölarna. Använd 
gärna en plastpåse på handen för att minska friktionen (bild 8).

9. Handpumpen används till att släppa in och ut luft från dynan tills dynan innehåller den önskade 
mängden luft. (Dyna med två kamrar, upprepa denna handling på bägge sidor av dynan). Luften 
släpps ut genom att trycka på knappen på pumpen (bild 9). 

10. När dynan är korrekt inställd, kan man välja att notera talet för trycket på pumpen i brukarens 
journal. Talet kan därefter användas till att kontroller om dynan är korrekt inställd (bild 10).
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6. Rengöring och desinfektion 

Produkten ska rengöras, desinficeras och kontrolleras vid byte mellan brukare. Dynan tål rengöring. 
Rengöring av dynan sker med milt tvättmedel eller universellt rengöringsmedel. Använd en mjuk bor-
ste eller trasa. Dynan kan därefter desinficeras. 

Överdraget är från start behandlat med ett allergivänligt antibakteriellt medel. Överdraget kan maskint-
vättas på 95 ° och torktumlas på låg värme. Överdraget tål rengöring med klorinprodukter. Överdraget 
tål inte strykning eller kemtvätt. Både dynan och överdraget ska torka helt innan användning.

7. Påtagning av överdrag efter rengöring 

Efter rengöring av dynan ska överdraget sättas på igen. Detta görs lättast genom att lägga dynan på ett 
bord med baksidan upp (bild 11) och därefter montera överdraget (bild 12,13). 

8. Felsökning

Vid lufttapp 

Om dynan tappar luft, bör den pumpas helt upp och därefter nedsänkas i vatten för att lokalisera 
otätheter där det uppstår luftbubblor. Hål kan lagas med det medföljande reparationskitet. Om det är 
stora hål, kan produkten inte användas längre.  

Vid obehag/instabilitet 

Kontrollera om det är för mycket eller för lite luft i dynan med hjälp av handtestet och evt. trycktal på 
pumpen. Var uppmärksam på om dynan och överdraget är vänd åt rätt håll. 

9. Återanvändning och avfallshantering 

Dynan är framställd i hållbara material och kan återanvändas. Tänk på att rengöring, desinficering och 
kontroll är viktigt för återvinning. Det är 2 års garanti på produkten. 

Dynan och tillbehör innehåller inga skadliga delar, och det är därför inte några restriktioner vid av-
fallshanteringen. 



10 CM / 1 KAMMARE - B X D ARTIKELNUMMER
40 X 40 CM 752508064040
43 X 43 CM 752508064343
46 X 46 CM 752508064646

10 CM / 2 KAMMARE 
- B X D ARTIKELNUMMER

40 X 40 CM 752504064040
40 X 43 CM 752504064043

40 X 46 CM 752504064046

43 X 43 CM 752504064343

43 X 46 CM 752504064346

46 X 40 CM 752504064640
46 X 46 CM 752504064646
51 X 46 CM 752504065146

51 X 50 CM 752504065150
56 X 46 CM 752504065646
61 X 50 CM 752504066150

6 CM / 2 KAMMARE - B X D ARTIKELNUMMER
36 X 36 CM 752502053636
40 X 40 CM 752502054040
40 X 43 CM 752502054043
40 X 46 CM 752502054046
43 X 43 CM 752502054343
43 X 46 CM 752502054346
46 X 40 CM 752502054640
46 X 46 CM 752502054646
51 X 46 CM 752502055146
51 X 50 CM 752502055150
56 X 46 CM 752502055646
61 X 50 CM 752502056150

6 CM / 1 KAMMARE - B X D ARTIKELNUMMER
40 X 40 CM 752506054040
43 X 43 CM 752506054343
46 X 46 CM 752506054646

10. Specifikationer

TEKNISKA DATA
KAMMARE 1 2

BREDD 40 - 46 CM 36 - 61 CM
DJUP 40 - 46 CM 36 - 50 CM
HÖJD 6 / 10 CM

INKONTINENSSKYDD JA
TRYCKSÅRSKATEGORI 4

MAX. BRUKARVIKT 270 KG
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