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Bruksanvisning      
Tag bort plastpåsen och iakttag hur dynan ska placeras. 
Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är bak på dynan. 
 

Dynans sitsdjup är 50cm och kan varieras genom att skära av dynan till önskat djup. Överdraget har en fastsättning 
med kardborreband och passar till sitsdjup 35 – 50cm. I framkant under överdraget finns en 
ficka för komfort-/ positioneringskil. 

Vid kall omgivningstemperatur (mindre än 12°C) ändrar alla T-foam material sin följsamhet 
och blir hårt och sprött. Därför är det viktigt att dynan förvaras i rumstemperatur eller uppnår 
rumstemperatur innan den används.  
 

Används dynan utomhus när det är kallt, bibehåller dynan sin följsamhet genom att kroppsvärme tillförs. 
 

Om dynan placeras i rullstol med hängmattesits bör den kombineras med en utjämningsplatta eller en komfortkil. 

Dynans storlek ska passa rullstolens sits, annars finns risk för skjuvning.  
 

För att minska risk för framåtglidning är överdraget monterat med motlugg. 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. 
 

Art.nr, storlek och brukarvikt      
BT95235 35 x 50 x 5cm brukarvikt  40 – 80kg   
BT95237 37,5 x 50 x 5cm ” ”  
BT95240 40 x 50 x 5cm ” ”  
BT95242 42,5 x 50 x 5cm ” 50 – 85kg  
BT95245 45 x 50 x 5cm ” ”  
BT95247 47,5 x 50 x 5cm ” 50 – 90kg 
BT95250 50 x 50 x 5cm ” 60 – 100kg  
BT95252 52,5 x 50 x 5cm ” ”  
BT95255 55 x 50 x 5cm ” 60 – 110kg  
BT95257 57,5 x 50 x 5cm ” ”  
 

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

Rengöring och skötsel        

Överdraget tvättas i 60 grader med avigsidan utåt och igendraget blixtlås. Kan centrifugeras och torktumlas. 
Ficka för kil tvättas i 60 grader, centrifugeras och lufttorkas. 

Dyna med överdrag tvättas i skontvätt 40 grader, utan centrifugering. OBS! får inte centrifugeras eller torktumlas, 
dynan kan då gå sönder. Torkas på galler med varmluft. Var noga med att dynan är helt torr innan den används. 
 

Målgrupp        
Bima T-foam CF42 varierbar tillhör ISO-kod 180942 AB Tryckfördelande dynor. 

Stabil, komfortabel och tryckfördelande sitt-/rullstolsdyna. Avsedd för personer som är känsliga för tryck och smärta 
   

Kvalitet, miljö och brandsäkerhet      
Dynan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal. 

Tillverkas i Sverige av BIMA Plastteknik AB, Trålvägen 5, 432 74 Träslövsläge. 
Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via  
e-post: info@bimaplastteknik.se 
 

Överdraget tillverkas av Trevira CS textil som är brandsäker utan att vara allergiframkallande och miljöbelastande. 
 

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 samt miljöcertifierad enligt ISO14001.  

Efter förbrukning lämnas dynan till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning. 
Företaget är anslutet till REPA-registret. 

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel. Dynan är brandsäker hela livslängden även efter tvätt.  
CE-märkning enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 samt att teknisk dokumentation och en försäkran 
om överensstämmelse finns för den registrerade produkten. Dynan uppfyller Hjälpmedelsinstitutets 
kravspecifikation och är med i förteckningen över ”Bra hjälpmedel”. 


