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Ryggdyna med svank & Ryggdyna enkel 

 

Ryggdyna med svank 
Med hjälp av kardborrebanden sätts ryggdynan fast på köksstol eller rullstol, kan även användas i bil. 
I rullstol med hängmattesits placeras ryggdynan med den runda formen ner mot sittytan. Justera 
ryggdynan i höjdled och lås fast med kardborrebanden. 
 

Ryggdyna enkel 
Med hjälp av resårbandet sätts ryggdynan fast på köksstol eller rullstol. 

 
Art.nr, storlek och ISO-kod 

Ryggdyna med svank Ryggdyna enkel  

Bredd 
(cm) 

Höjd 
(cm) 

Svank 
(cm) 

Art.nr  Bredd 
(cm) 

Höjd 
(cm) 

Djup 
(cm) 

Art.nr 

37 48 5 B607  36 43 3 B60536 

42 48 5 B609  40 43 3 B60540 

47 48 5 B611      

37 48 7 B608      

42 48 7 B610      

 

ISO-kod: 180945. 
 

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K. 
 

Rengöring och skötsel 
Kardborrebanden sätts ihop innan maskintvätt. (Ryggdyna med svank) 
Överdraget tvättas i 60 grader med avigsidan utåt och igendraget blixtlås, centrifugeras och lufttorkas. 
Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på stommen 
överensstämmer med märkningen på överdraget. Se till att ”peta ut” alla hörn och att överdraget passar 
bra på stommen. 
 

Målgrupp 
Klassisk ryggdyna som ger bra stöd för rygg och svank.  
Avsedd för rullstolar med hängmattesits utan vadderad rygg. 

 
Kvalitet, miljö och brandsäkerhet 
Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.  
Dynan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.  
Tillverkning sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB. Om du behöver mer information är du välkommen 
att kontak ta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.  
 

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad ISO9001 samt miljöcertifierad ISO14001. 
 

Företaget är anslutet till REPA-registret.  
Efter förbrukning lämnas dynan till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning. 
CE-märkt enligt Läkemedelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG. 

Dynan uppfyller Hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation och är med i förteckningen över  
”Bra hjälpmedel”. 


