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A jótállás 3 év, mely gyártási és anyaghibákra
vonatkozik. Nem érvényes a jótállás a párnán található
sorozatszám
eltávolítása,
szándékos
rongálás,
szakszerűtlen javítás, valamint égés, és éles, vagy
szúró tárggyal okozott sérülés esetén!
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A használati útmutatóról
A QUADTRO SELECT, és CONTOUR SELECT használati útmutatója az Ön új
párnájának rendeltetésszerű használatáról, és karbantartásáról tartalmaz
információkat. Kérjük, olvassa át figyelmesen ezt az útmutatót, mielőtt termékünket
használni kezdi. A QUADTRO SELECT, vagy CONTOUR SELECT párna helyes
beállítása rendkívül fontos a megfelelő testhelyzet megtartása, az Ön gyógyulásának
segítése, és bőrének védelme – a sebek kialakulásának megakadályozása
szempontjából.
A QUADTRO SELECT ülőpárnáról
A QUADTRO SELECT párna új mérföldkövet jelent a
kerekesszékben ülők számára készült ipari termékek
palettáján. Harminc év termékfejlesztési tapasztalatát
ötvöztük felhasználóinktól kapott véleményekkel és
javaslatokkal, melynek eredményeképpen a DRY
FLOATATION technológia újszerű módon támogatja a
vérkeringést az alapbeállítás, finombeállítás és
mozgáskövetés eszközeivel. A forradalmi ISOFLO Memory
szabályzóelem ülés közben is lehetővé teszi a testformákhoz történő igazodást, ami
a használhatóság maximalizálása érdekében tetszés szerinti, ugyanakkor gyors és
egyszerű finombeállításra alkalmas. Az ülésstabilitást tovább növeli az a tény, hogy a
levegő az ISOFLO Memory szabályzóelem elzárását követően az egyes
párnanegyedekben marad. Ezáltal a levegő előre-hátra, ill. jobbról balra mozgása a
minimumra csökken. A QUADTRO SELECT ülőpárna a maga természetes
stabilitásával és egyszerűségével a bőrvédelem, a stabilitás, valamint a pozicionáló
hatás és kényelem legjobb kombinációját biztosítja.
A CONTOUR SELECT ülőpárna
A CONTOUR SELECT ülőpárna a QUADTRO SELECT
tulajdonságainak megtartása mellett, különböző
magasságú cellái által tovább javítja az ülésstabilitást. A
ISOFLO Memory szabályzóelem előnyei megegyeznek a
QUADTRO SELECT párna esetében leírtakkal.
A DRY FLOATATION technológia
A DRY FLOATATION termékek a folyadékba merülő test felületének követését
idézve teszik lehetővé, hogy a vele érintkező emberi szövetek a lehető legkisebb
deformálódást szenvedjék el. A DRY FLOATATION termékek belső terét levegő tölti
ki, így beállításuk az Ön egyéni testformájához, és –tartásához rendkívül egyszerű. A
ISOFLO Memory szabályzóelem nyitott (zöld gomb benyomva) állapotában a párna
dinamikusan követi a testmozgásokat. Az ISOFLO Memory szabályzóelem elzárása
(piros gomb benyomva) esetén a levegő áramlása a minimumra csökken, így a párna
stabilizálja üléshelyzetét. Fontos ezáltal a párna helyes beállítása, melynél Ön a
lehető legmélyebbre süllyed a párnában, anélkül, hogy elérné annak alját, „átülné”
azt. Olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, melynek során megtanulhatja,
hogyan állítsa be helyesen QUADTRO SELECT, vagy CONTOUR SELECT
ülőpárnáját.
FIGYELEM !

Célszerű a párnát naponta ellenőrizni, hogy az itt leírt veszélyhelyzetek
elkerülhetőek legyenek.
LEENGEDÉS: Ha a párna leenged, az ülőfelület előbb-utóbb eléri annak alapját,
(„átüli a párnát”), így a hatásfok elvész. Ez a bőrszöveti sebek gyógyulását
akadályozza, ill. segíti azok kialakulását.
„ÁTÜLÉS”: Ha túl kevés a levegő párnában, előfordulhat, hogy használója
ülőfelületének legalsó csontos pontja érinti a párna alját. Ez csökkenti, adott esetben
megszünteti a párna terápiás hatását, és a bőrszövet sebesedéséhez vezethet. A
QUADTRO SELECT, ill. CONTOUR SELECT helyes beállítás esetén az ülőfelület
legalsó csontos pontja, és a párna alja között legalább 1,25 cm (teherhordó)
levegőrétegnek kell lenni.
TÚLFÚJÁS: A párnában lévő túlnyomás csökkenti a terápiás hatásfokot, és a
bőrszövet sebesedéséhez, vagy instabil üléspozícióhoz vezethet. Ilyen esetben
kövesse a későbbiekben, a beállításról leírtakat.
MINDENKÉPEN KERÜLJE, HOGY:
• A párnába tű, vagy más hegyes/éles tárgy fúródjon
• A párnát sugárzó hő, vagy forró hamu érje
• A szelepnél fogva emelje fel a párnát
• Az ISOFLO Memory szabályzóelemnél fogva emelje meg a párnát
• Olajos alapú, vagy lanolin tartalmú folyadékok érjék a párnát, mert ezek a
vegyületek az alapanyagként használt neopren felületét támadhatják meg
• Petróleum-alapú anyagok, vagy lágyítók elszínezhetik, vagy károsíthatják a
párnát
• A párnát vízben, úszóeszközként használja
• A párnát autoklávban tisztítsák, mert a zárt szelepek miatt benne keletkező
túlnyomás a párna szétszakadásához vezethet.
Ne emelje meg a párnát a ISOFLO Memory szabályzóelemnél fogva, mert a
szabályzóelem mögött elhelyezkedő légvezetékek megtörése lassú leengedéshez
vezethet. A párna megemelésére a huzatra varrt szövet fogantyú szolgál.
Az USA Környezetvédelmi Hivatala, a Kanadai Egészségügyi Hatóság, és más
kormányhivatalok figyelmeztető rendelkezéseket hoztak az ózongenerátorok
alkalmazásával kapcsolatosan. Utóbbiak károsak lehetnek az egészségre, és a
gumifélék, szövetek, műanyagok, és más anyagféleségek lebomlását idézhetik elő,
beleértve a ROHO párnákhoz használt alapanyagot is. Ha a párna hosszabb ideig
érintkezik ózonnal (pl. kvarclámpa – a ford.), a párna hatékonysága csökkenhet, és
jótállás érvényét veszti.
Kérjük, amennyiben a párna leeresztését, vagy átülési jelenséget tapasztal, melynek
okát házilag nem tudja megszüntetni, azonnal lépjen kapcsolatba a ROHO Grouppal, annak magyarországi forgalmazójával, vagy az Önhöz legközelebb eső
gyógyászati segédeszköz kereskedővel.

A QUADTRO SELECT, CONTOUR SELECT csomagjának tartalma

A.

Cellák – különálló, ROHO légcellák

B.

Szelep – Szerepe a levegőmennyiség szabályozása a párnában. A
szelepnél fogva NE EMELJE MEG a párnát!

C.

ISOFLO Memory szabályzóelem - Az ISOFLO Memory szabályzóelem
segítségével a levegő eloszlását szabályozhatja a párnán belül
pozicionálási céllal, a stabilitás növelése érdekében. Elzárt állapotában
(piros gomb benyomva) a négy kamra közötti légáramlás megszűnik. A
szelepnél fogva NE EMELJE MEG a párnát!

D.

Mindkét irányban rugalmas huzat – A huzat a párna védelmét szolgálja,
és csak minimálisan befolyásolja a terápiás hatást.

E.

ROHO pumpa – A párna felfújásához használatos.

F.

Használati útmutató (idegen nyelvű) – Minden párnához idegen-, és
magyar nyelvű használati útmutató tartozik, mely a párna használatának,
és karbantartásának tudnivalóit, valamint a jótállás feltételeit tartalmazza.
Magyarországon a jótállás érvényesítéséhez Magyarországon kiállított
jótállási jegy szükséges.

G.

Javítókészlet – Apróbb lyukadások
későbbiekben leírtak szerint.

H.

Fogantyú – A sárga zsinórral a párna felemelhető.

javításához

használatos,

a

Helyezze a QUADTRO SELECT, vagy CONTOUR SELECT párnát a kerekesszék
ülésére cellákkal felfelé, és az ISOFLO Memory szabályzóelemmel előre!
A huzatot a párnára a csúszásgátlós oldalával lefelé (párna sík felületére, a rugalmas
felületével felfelé (a cellák oldalán) kell felhúzni. A huzat az ISOFLO Memory
szabályzóelem számára külön nyílással rendelkezik.

A QUADTRO SELECT, CONTOUR SELECT párna beállítása
FIGYELEM! Ezt a szakaszt kihagyni NE HAGYJA KI!

1. lépés: Nyissa ki a leeresztő
szelepet az óra járásával ellentétes
irányban. Ellenőrizze, hogy az
ISOFLO Memory szabályzóelem zöld
gombja legyen benyomva!

2. lépés: Csatlakoztassa a ROHO
pumpa gumicsövét a szelephez, és
fújja fel a párnát, míg az enyhén
domborodni nem kezd.

3. lépés: Vegye le a pumpa
gumicsövét a szelepről, és zárja el a
szelepet az óramutató járásával
egyező irányban.

4. lépés: Üljön rá a párnára a
kerekesszék kartámaszának és
lábtartójának megszokott beállítása
mellett.

5. lépés: Csúsztassa felfelé mutató
tenyerét a párna, és ülőfelületének
legalsó csontos pontja közé (ülőcsont
alá). Amennyiben Ön a műveletet nem
tudná elvégezni, orvosa,
gyógytornásza, ápolója, vagy
családtagja segítségére lesz.

6. lépés: Míg egyik keze a legalsó
csontos pont alatt marad, másik
kezével nyissa meg a párna szelepét.
A szelepen távozó levegő miatt Ön
lassan belesüllyed a párnába. Amint
ülőcsontja alatt lévő kezének körmei a
párna alját érintik, zárja el a szelepet.
Az ülőfelület legalsó csontos pontja,
és a párna alja között legalább 1,25
cm-es (teherhordó) légrétegnek kell
maradni.

7. lépés: Helyezkedjen el a párnán
olyan pozícióban, melyet kívánatosnak
tart. Amennyiben szükséges, orvosa,
vagy kísérője ebben is segít Önnek.
Várjon egy kis időt, míg a párnában
lévő levegő az új testhelyzetnek
megfelelően kiegyenlítődik. A kívánt
testhelyzet elérése után nyomja meg
az ISOFLO Memory szabályzóelem
piros gombját. A párna négy kamrája
között ezzel a levegő áramlása
megszűnik, és Ön a kívánt
üléspozícióban marad.

8. lépés: Ellenőrizze a párnába
történő bemerülés mértékét azzal,
hogy kezével ismét megkeresi a
legalsó csontos pontot, és
bizonyosodjon meg arról, hogy nem üli
át a párnát. Amennyiben különböző
tevékenységekhez az üléspozíció
módosítására lenne szükség, nyissa ki
az ISOFLO Memory szabályzóelemet,
és ismételje meg a 7. és 8. lépéseket.

FONTOS! További információk a beállításhoz
A SELECT párnák progresszív pozicionálást biztosítanak, tehát segítségükkel az
üléspozíció bármikor átállítható. Ha új üléspozíciójában izomfáradást, vagy fájdalmat
tapasztal, változtasson a beállításon. Javasoljuk, hogy egyszerre csak egy irányba
állítsa át a párnát, és folyamatosan figyelje, mikor éri el a kívánatos pozíciót.
Célszerű a párnában lévő nyomást naponta ellenőrizni. Így elkerülhető, hogy egy
esetleges lassú leengedés következtében Ön már „átüli” a párnát, de csak későn
veszi észre. A túl alacsony nyomás a terápiás hatás elvesztését vonja maga után.
Szintén rontja a hatásfokot a túlzottan nagy belső levegőmennyiség. A test legalsó
csontos pontja alatt legalább 1,25 cm teherhordó levegőrétegnek kell lenni.
A SELECT párnák esetében a belső levegő mennyiségét az ISOFLO Memory
szabályzóelem segítségével állíthatjuk be, melyet felfújáskor nyitott állapotban (zöld
gomb benyomva) kell tartani. Ez biztosítja azt is, hogy a párna a lehető
legpontosabban illeszkedjen az ülőfelület alakjához. A szükséges levegőmennyiség
beállítása után a pozicionáló-, (finom-) beállítás során kövesse korábban leírt 7. és 8.
lépéseket.
A SELECT párnák belső nyomását a környezeti légnyomás is befolyásolhatja.
Amennyiben a párna környezetében a légnyomás tartósan megváltozik, a beállítást
(1-8 lépések) meg kell ismételni.
Tisztítás és fertőtlenítés
A tisztítás és fertőtlenítés külön műveletek, ahol a tisztításnak a fertőtlenítést
meg kell előznie.
A párna tisztításához préselje ki a levegőt a párnából, zárja el a szelepeket, és
helyezze a párnát a kádba (ill. bármely, a párna méretét meghaladó lavórba). Mossa
le a cellákat, és azok közeit lágy műanyag kefével, szivaccsal, vagy ronggyal.
Mosószerként folyékony mosogató-, vagy mosószert, vagy általános tisztítószert
ajánlunk. Intézményben történő tisztítás esetén fertőtlenítő hatású általános
tisztítószer is megfelel.

A huzat tisztításához vegye azt le a párnáról, és tegye mosógépbe. Hideg vízzel,
folyékony általános mosószerrel tisztítható. Levegőn, kiteregetve szárítsa. Fehérítő,
alkalmazása, vagy meleg szárítás tilos.
A SELECT párnák fertőtlenítéséhez csak engedélyezett, csíraölő hatású szert
használjunk. A ROHO tuberkulózis-csíra ellen hatásos szert ajánl. Minden esetben
kövesse a szer gyártójának, a hígításra vonatkozó előírásait. Otthoni használat
számára történő fertőtlenítés esetén használjon 1 liter vízhez 125 ml háztartási
fehérítőt. A megtisztított párnán kb. 10 percig hagyja rajta a fertőtlenítő oldatot, majd
alaposan öblítse azt le, és szárítsa meg a párnát.
A huzat fertőtlenítéséhez fenol alapú szert javaslunk (pl. LYSOL). Magas
hőmérséklet, vagy fehérítő alkalmazása, valamint autokláv használata tilos.
Sterilizálás esetén ne használjunk 93°C-nál magasabb hőmérsékletet. A magas
hőmérséklet gyorsítja az anyag természetes öregedését, és a párna károsodását
idézheti elő. Szobahőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten történő tisztítás esetén
a QUADTRO SELECT, ill. CONTOUR SELECT párna szelepeit ki kell nyitni!
LANOLINOS, VAGY OLAJOS ALAPÚ SZEREK ALKALMAZÁSA TILOS, MERT
EZEK MEGBONTHATJÁK A PÁRNA FELÜLETÉT!
Lyukadások javítása
A párnát óvni kell éles, hegyes tárgyaktól, valamint forró hamuval, nyílt lánggal
történő érintkezéstől. Ha a QUADTRO SELECT, vagy CONTOUR SELECT párnán
mégis kis lyuk keletkezik, azt a dobozban lévő javítókészlettel otthon is ki tudja
javítani. Kövesse a javítókészletben lévő javítási útmutatót. Javítást követően
rendszeresen ellenőrizze az öntapadó folt állapotát, győződjön meg róla, hogy az
teljesen lezárja a nyílást. Naponta ellenőrizze a párnában lévő levegő megfelelő
mennyiségét, hogy az „átülés”-t elkerülje. Amennyiben a javítás nem érte el a kívánt
célt, vagy a párna sérülése komolyabb felületet érint, kérjük, további segítségért
lépjen kapcsolatba gyógyászati segédeszköz kereskedőjével, vagy a ROHO helyi
forgalmazójával.
A ROHO Group fenntartja magának a jogot, hogy a javíthatóságról szóló végső
döntést meghozza. Jótállási időn túli javítás esetén a műhelybe szállítás, javítás, és
visszaszállítás költsége a megrendelőt terheli. Javítási árajánlat kérése írásban, a
párna beküldésével egyidejűleg történhet. Árajánlat iránti kérés hiánya esetén a
javítást végző szerv (a ROHO Group, vagy annak helyi megbízottja) abból indul ki,
hogy a javításra megbízást kapott, és azt ennek megfelelően elvégzi.
Magyarországon a javítás árához – a mindenkori rendelkezések által meghatározott
mértékben – a társadalombiztosítás támogatást nyújthat. A támogatás aktuális
mértékéről a magyarországi forgalmazó nyújt felvilágosítást.
A párna visszaküldése
A párna visszaküldése előzetes egyeztetés alapján történhet. Méret, vagy típuscsere
Magyarországon kizárólag gyári új párna esetében lehetséges, melyen csomagolás,
és annak minden részlete érintetlen. A jótállási jegy hiánya esetén semmiféle cserére
nem tudunk lehetőséget adni.
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