
 

Bima comfort 
 

43 utg 1 SE 

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 plana grå ytan är vänd neråt.   
 

Dynans sitsdjup mäts i mitten från framkant till rygg. Dynans storlek ska passa rullstolens sits, annars 
finns risk för skjuvning.  
 

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. 
 

Dynan har ett heltäckande luftigt överdrag med undersida kardborretextil (hona).  
 

Obs! Vid inkontinens är det viktigt att skydda dynan med en inkontinenshätta som finns som tillbehör.  
Hättan skyddar både stomme och överdrag och är lätt att hantera vid tvätt. 

 
Art.nr, storlek och brukarvikt      
20-3950 39x50x10cm brukarvikt (max) 135kg Överdrag  Ö20-3950 Inkohätta INKO20-3950 
20-4350 43x50x10cm ”   ” Ö20-4350 ” INKO20-4350 
20-4850 48x50x10cm ”   ” Ö20-4850 ” INKO20-4850 
20-5352 53x52x10cm ”   ” Ö20-5352 ” INKO20-5352 

Vikt: 43x50x10cm 1,5kg 
 
Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.  

 

Rengöring och skötsel        

Överdraget tvättas i 60 grader. Torktumlas eller placeras i torkskåp.  

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 eller sprayas och får sedan lufttorka. Var noga att dynan är helt torr 
innan den används. 

 
Målgrupp        
Bima comfort tillhör ISO-kod 180942 AB Tryckfördelande dynor. 

Komfortabel och tryckfördelande sitt-/rullstolsdyna. Avsedd för personer som är beroende av rullstol för 
sina förflyttningar men kan variera sitt sittande. 
 

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

Bima comfort 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 laminerad plysch, 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 2009:18 samt att teknisk dokumentation och en 
försäkran om överensstämmelse finns för den registrerade produkten.  
 


