
Vask puten og trekket separat i den 
medfølgende vaskeposen. Jo oftere 
du vasker puten, jo bedre er formen 
og egenskapene til puten.

Kontroll av puten
Det anbefales at du regelmessig sjek-
ker sitteputen din. Fjern deretter trek-
ket og trykk på cellene med fingrene. 
Cellene skal være elastisk og smidige. 
Hvis de ikke er, er puten brukt opp og 
du bør da kontakte din terapeut for en 
ny test.

Brannsikkerhet
Alle StimuLITE sitteputer er branntest-
et og CE-merket.

Garanti 
2 års garanti gjelder StimuLITE sitte-
puter. Garantien inkluderer skader på 
grunn av produksjons- eller material-
feil. Garantien dekker ikke unormal 
håndtering eller slitasje.

Når produktet er oppbrukt
For å kaste bort puten din, sett den inn 
i plastgjenvinning.

Lykke til med din StimuLITE sittepute!
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BRUKERINFORMASJON / BRUKSANVISNING STIMULITE® SITTEPUTER
Innledning 
StimuLITE® sitteputer er beregnet for 
bruk i rullestoler og produsert for å 
forhindre trykksår. Modeller med 2 lag 
StimuLITE-materiale, Slimline™, Sport, 
Smart og Silver, er primært beregnet 
for å forebygge trykksår. Modeller med 
3 lag StimuLITE-materiale, Contoured, 
Classic og Classic Barriatric er 
beregnet for høyrisikobrukere. Alle 
StimuLITE-produkter er ventilerende og 
fuktavledende for å holde deg tørre og 
kjølig.

Bruk av sitteputen
Puten er laget for bruk i hverdagen. 
Det er lett å bruke utenfor rullestolen, 
som i bilen eller i dusjen hvis behovet 
oppstår. Den tolererer også normale 
temperaturer fra -30 ° til + 60 ° C. Før 
du bruker StimuLITE-produktet, må 
pakken fjernes. Trekket er festet til 
produktet når det leveres. Produktet 
fungerer best med trekket tiltrukket, 
men det er ikke farlig å sitte på det 
uten. 

Første bruk / testing. 
Pass på at du har riktig størrelse for å 
passe rullestolen godt. Legg puten i sto-
len den skal brukes i. Legg puten med 
trekket på med den glatte stoffsiden 
opp og den avrundede siden med den 
hvite etiketten tilbake med ryggstøtten.

Borrelåset på trekket bør om mulig 
passe med borrelåsen på rullestol-
setet. Glidelåsen på trekket skal være 
lukket og tilbake til ryggstøtten.

Produktet ditt leveres med et fuk-
toppsamlere. Det skal plasseres med 
den hvite siden oppe inne i trekket og 
under puten.

Når puten er i stolen, bør du sette 
deg selv. Puten er veldig stabil og gir 
mulighet for forflyttning i flere trinn. 
Husk at bukser med store baklommer 
og store dekorasjoner kan forårsake 
ubehag. Putens ventillerende og dre-
nerende egenskaper holder deg tørr 
og kjølig. Vær oppmerksom på dette 
når du velger bukser for å få maksimal 
effekt av puten. Når du sitter over hele 
seteputen, bør du ikke føle ubehag.

Trygt sittende
Kontroller regelmessig at du er kom-
fortabel på puten din. Det er lett for 
deg å lene deg fremover og føle deg 
under dine sitte ben med fingrene. 
Hvis du føler bunnen, bør dette nøye 
undersøkes av en terapeut. Hvis 
du opplever ulempe med sitteputen 
eller hudrødhet, som vedvarer etter 5 
minutter, avbryter bruken og kontakt 
legen eller terapeuten din.

Produktinnhold  
StimuLITE er laget av 100% TPU. Trek-
ket består av Cordura® og polyester.

Vasking / rengjøring
StimuLITE sitteputer kan 
vaskes enten for hånd 
eller i maskin. Bruk små 
mengder vaskemidler uten blekemiddel.
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