
BRUKSANVISNING 19 utg. 11 SE 

BIMA PLASTTEKNIK AB | Trålvägen 5 | 432 74 Träslövsläge | Tel 0340-41950 | Fax 0340-41790 | info@bimaplastteknik.se 

 

Kildyna mjuk & kildyna Radner 
Målgrupp 
Används för att positionera bäckenet bakåt eller framåt.  
Kan även användas efter en höftledsoperation, för att öppna höftledsvinkeln.  
Viktigt! Den höga sidan ska vara bakåt. Dynan positionerar då båda låren framåt. 
 

Handhavande 
Avlägsna plastpåsen och iaktta hur dynan ska placeras.  
Kildynan kan vändas med den högre eller den lägre sidan framåt.  
 

OBS! Används dynan efter en höftledsoperation är det mycket viktigt att den högre sidan är bakåt och den 
lägre sidan framåt.  

OBS! Ska inte användas i bilsäte eftersom det finns risk för underglidning vid frontalkollision. 

Kildynan är försedd med ett handtag för att kunna bära med sig. Kildyna med köksform och Radner har inte 
bärhandtag. Köksform används på köksstol och är försedd med knytband. 
Radner är avsedd för arbets-/ kontorsstol för ökad rörlighet med benen. 

Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på dynbasen 
stämmer med märkningen på överdraget. Se till att ”peta ut” alla hörn och att överdraget passar bra på 
dynbasen. 
 

Art.nr, mått, brukarvikt och ISO-kod 
Art.nr, mått och brukarvikt se baksidan. 
Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K. 

ISO-kod: 181006 Kildyna 
 

Rengöring och skötsel 
Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning i 40ºC som 
förbehandlats med bakteriehämmande medel.  
Dynbasen torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp).  
Överdraget tvättas i maskin 60ºC, med avigsidan utåt och stängd dragkedja.  
Därefter centrifugering och torktumling alternativt dropptorkas i torkskåp. 
 

 

 

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 
kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.  

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 samt miljöcertifierad enligt ISO14001. 
Företaget är anslutet till näringslivets system för återvinning av förpackningar, FTI. 
Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.  

CE-märkt enligt Läkemedelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG. 

 
 
 



 
 
 
 

 

Artikelnummer, modell/ mått och max brukarvikt 
Art.nr Modell/ mått 

Max 
brukarvikt  

B30030 Kildyna 30x30x3/1cm 90kg 

B30035 Kildyna 35x30x5/1cm 90kg 

B300 Kildyna 38x38x6/1cm 125kg 

B300-2 Kildyna 38x38x6/2cm 125kg 

B301 Kildyna 38x38x8/1cm 125kg 

B302 Kildyna 38x38x10/1cm 125kg 

B306 Kildyna 40x40x3/1cm 125kg 

B303 Kildyna 40x40x6/2cm 125kg 

B304 Kildyna 40x40x8/2cm 125kg 

B305 Kildyna 40x40x10/2cm 125kg 

B7016 Kildyna 40x43x6/2cm 125kg 

B7018 Kildyna 40x43x10/2cm 125kg 

B7026 Kildyna 45x43x6/2cm 140kg 

B7028 Kildyna 45x43x10/2cm 140kg 

B30345 Kildyna 45x45x6/2cm 140kg 

B30445 Kildyna 45x45x8/2cm 140kg 

B30350 Kildyna 50x50x6/2cm 150kg 

B30450 Kildyna 50x50x8/2cm 150kg 

B308 Kildyna för köksstol 39x36x5/2cm 125kg 

B3087 Kildyna för köksstol 39x36x7/2cm 125kg 

B3089 Kildyna för köksstol 39x36x9/2cm 125kg 

B3050 Kildyna Radner 42x33x5/2cm 125kg 

B3070 Kildyna Radner 42x33x7/2cm 125kg 

B3090 Kildyna Radner 42x33x9/2cm 125kg 

 


