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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. 
Placera dynan så att den räfflade antihalkytan är vänd neråt.   
 

Dynans överdrag är utformad som en hätta med resår, vilket  
förenklar t.ex. vid tvätt. Överdraget har en plastad undersida för  
att skydda mot inkontinens och smuts.  

Ett extra överdrag medföljer. Detta för att kunna byta vid tvätt 
 

Dynans sitsdjup mäts från framkant till ryggrören. Dynans storlek ska passa rullstolens sits.  
Bima allround plus finns med kupad eller plan botten. Kupad används till rullstolar med hängmattesits för att fylla ut 
fördjupningen. Plan passar till rullstolar med plan sits.  
 

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      
52-3535-K (35x35cm kupad) – 52-5555-K (55x55cm kupad) brukarvikt 30-150kg beroende på storlek, se etikett.  
52-3535-P (35x35cm plan) – 52-5555-P(55x55cm plan) brukarvikt 30-150kg beroende på storlek, se etikett. 
 

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

Rengöring och skötsel        

Överdraget tvättas i 60 grader, kan centrifugeras och torktumlas. 

Vid inkontinens är det viktigt att dynan skyddas och att överdraget tvättas ofta. Till dynan medföljer det två överdrag 
vilket gör det enkelt och smidigt vid tvätt. Detta minskar risken för att ”urindoft ska sätta sig” i dynan.   

Under användning hos brukare rengörs stommen för hand med ytdesinfektion t.ex. Virkon. Vanligt förekommande 
desinfektionsmedel som innehåller isopropyl alkohol kan med fördel användas. Ytorna torkas försiktigt med fuktad 
torkduk och får sedan lufttorka. Var noga att dynan är helt torr innan den används. 

 

Målgrupp        
Bima allround plus tillhör ISO-kod 180942 AC Tryckavlastande dynor. 

Stabil och tryckavlastande rullstolsdyna, avsedd för personer som är beroende av rullstol för sina förflyttningar och 
har svårt att variera sittandet. 
 

Bima allround plus är förebyggande mot sår. Den används även när det finns risk för trycksår. 

Även om dynan är förebyggande är det viktigt att brukaren regelbundet får hjälp att bli förflyttad. Detta motverkar 
trycksår och risk för trycksår då vävnaderna annars trycks ihop. 

 

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

Bima allround plus 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 
 

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. 


