
 
 
 
 

 

 

 

  

Bariatrisk Comfort Sittdyna 

Dansk designad standardsittdyna till rullstol utvecklad till att 

förebygga trycksår hos bariatriska användare. 

Comfort Sittdyna är avsedd för användare som väger upp till 325 kg.  

 

 

Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer följer FN:s konventioner om 

barn och tvångsarbete samt ILO 029, C132 och C182. 

 

BRUKSANVISNING 
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VARNING 

Comfort Sittdyna får inte användas utan instruktion av utbildad personal 
eller av personer som fått en instruktion i användandet av sittdynan. Vid 
felaktig användning kan användaren ta skada. 
 
Bruksanvisningen ska läsas grundligt innan sittdynan används. Rikta 
speciellt uppmärksamheten mot säkerhetsvägledningar markerade med 

. 
 
Cobi Rehab påtager sig inget ansvar för eventuella skador på produkten 
eller för personskador förorsakade av felaktig användning av Comfort 
Sittdyna. 
 
Kontakta Cobi Rehab omedelbart om sittdynan är skadad eller har 
felaktigheter. Använd aldrig egna reservdelar. 
 
Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador eller för oförutsedda 
situationer som kan uppstå efter reparationer som gjorts utan skriftlig 
tillåtelse från Cobi Rehab. 

 
SÄKERHETSVÄGLEDNING 

Comfort Sittdyna kan skadas eller orsaka personskada om den används 
av en användare som väger mer än 325 kg. 
 
Lägg inte ytterligare lager eller vaddering mellan kudden och 
användaren eftersom detta kan minska effekten av kudden. 
 
En våt eller defekt Comfort Sittdyna kan minska effekten av 
trycksårsprevention och i värsta fall orsaka personskador. 
 
Desinficera alltid Comfort Sittdynan innan en ny användare sitter på 
den. Detta bör göras för att undvika korskontaminering. 
 
Brist på underhåll kan skada produkten, förkorta hållbarheten eller 
påverka prestandan hos Comfort Sittdyna. 
 
 
 
 

1. Säkerhet 
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Följande symboler finns i bruksanvisningen eller på 

produktens etikett. 

 Varning! 

 Försäkran om överensstämmelse enligt direktivet 
för medicintekniska produkter EU 2017/745 

 Cobi Rehab Artikelnummer 

 Serienummer 

 Produktionsår 

 Fabrikant 

CE-märkning finns på sittdynans förpackning. 
Exempel på etikett kan ses nedan. 

2. Symbolförklaring 



 
 

 | 2022-01 Bruksanvisning Comfort Sittdyna     5 

 

  

Comfort Sittdyna är en standard rullstolsdyna för 

att förebygga trycksår hos bariatriska användare. 

Comfort Sittdyna består av ett tre cm 

viskoelastisk skumlager upptill. I botten finns ett 

Heavy Duty PUR-skumlager, skuret i fjädrar. 

Upphängningssystemet är patenterat och ser till 

att trycket fördelas till en större yta, vilket ökar 

tryckavlastningen. 

Det medföljande inkontinensöverdraget är 

tillverkat av Dartex-material. 

Inkontinensöverdraget är andningsbart, 

antibakteriellt och brandhämmande. 

 Comfort Sittdyna kan skadas eller orsaka 

personskada om den används av en användare 

som väger över 325 kg. 

Comfort Sittdyna används i rullstolar på sjukhus, 

på äldreboenden och i privata hem. 

Konsultera alltid en förskrivare innan Comfort 

Sittdyna rekommenderas till en användare.  

Kontraindikationer 

Det finns inga kontraindikationer i samband med 

användningen av produkten. 

Innan användning 

Placera Comfort Sittdynan i en rullstol eller i en 

stol så att dragkedjan är vänd nedåt. Kontrollera 

att dragkedjan på överdraget på Comfort 

Sittdyna är korrekt uppdragen. 

Lägg inte ytterligare lager eller vaddering mellan 

dynan och användaren eftersom detta kan minska 

effekten av sittdynan. 

 

Under användning 

Kontrollera rullstolsdynan regelbundet för att 

säkerställa att dynan och överdraget är rätt vända 

och att dynan inte är våt eller defekt. 

  En våt eller defekt Comfort Sittdyna kan 

minska effekten av trycksårsprevention och i 

värsta fall orsaka personskador. 

Denna bruksanvisning innehåller viktiga 

upplysningar om användningen av Comfort 

Sittdyna för anpassad målgrupp. 

Bruksanvisningen innehåller också en 

specifikationslista.  

Den senaste versionen av denna bruksanvisning 

finner du på vår hemsida. Kontrollera att den 

version du sitter med nu är den senaste.   

Om du har behov av en bruksanvisning med 

större skrift finns bruksanvisningen i PDF-format 

på www.cobirehab.se. Där kan du förstora upp 

skriftstorleken. 

Du kan alltid kontakta Cobi Rehab på telefon 08-

702 97 74 om du önskar fler upplysningar om 

Comfort Sittdyna. 

Cobi Rehab förbehåller sig rätten att ändra 

produktspecifikationerna utan föregående 

varning.   

Produktsäkerhetsmeddelanden och 

tillbakakallelse av produkten kan ses på hemsidan 

under https://www.cobirehab.com/kunde-hos-

cobi/vigtig-produktinformation/ 

 

5. Mer användning 
 

4. Användning 
 

3. Generellt 
 

http://www.cobirehab.se/
https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/
https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/
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Comfort Sittdyna bör förvaras mörkt och i 

temperaturer mellan -10 ° - 50 ° C.  

När Comfort Sittdyna inte längre är i bruk ska den 

bortskaffas på ett miljövänligt sätt.  

Kontakta Cobi Rehab eller kommunen för 

ytterligare information kring bortskaffningen. 

 

8. Bortskaffning 
 

6. Långtidsförvaring 
 

Comfort Sittdyna kan inte tvättas i maskin. 

Inkontinensöverdraget kan rengöras med vatten 

och ett vanligt rengöringsmedel. Överdraget kan 

även maskintvättas i 95°C och torktumlas. 

Desinfektion 

Comfort Sittdyna kan även desinficeras med till 

exempel Wet Wipe 70% eller en klorprodukt 

1000–1200 ppm (t.ex. Wet Wipe Chlorine 

Desinfection). 

 Desinficera alltid Comfort Sittdynan innan en ny 

användare. Detta bör göras för att undvika 

korskontaminering. 

Lokala rutiner för rengöring och underhåll måste 

alltid följas. 

7. Rengöring och underhåll 
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  Cobi Rehab garanterar att Comfort Sittdyna är 

felfri när den levereras.  Skulle det mot förmodan 

finnas skador eller saknas något på dynan vid 

leverans, kontakta Cobi Rehab omedelbart. 

Garantiperioden för Comfort Sittdyna är ett år 

från köpedatum och täcker produktionsfel eller 

defekter vid leverans. Fakturan gäller som 

garantibevis.  

Garantin gäller inte:  

- produkter där serienummer, batchnummer eller 

liknande har försvunnit eller skadats väsentligt. 

- produkter där det gjorts en reparation av icke 

auktoriserad personal. 

Garantien omfattar inte: 

 - slitagedelar.  

Garantin gäller inte om Cobi Rehab bedömer att 

Comfort Sittdynan blivit hanterad på ett felaktigt 

sätt.   

Vid skada på grund av felaktig användning 

faktureras både för service och använda 

reservdelar.  

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador av 

någon art. 

 Brist på underhåll kan skada produkten, 

förkorta hållbarheten eller påverka prestandan 

hos Comfort Sittdyna. 

9. Garanti 
 

Varje incident som inträffar i samband med 

användningen av Comfort Sittdyna ska meddelas 

till Cobi Rehab. 

 

9.1 Oförutsedda händelser 

Efter den förväntade livslängden är det viktigt att 

det görs en samlad bedömning av produkten 

innan fortsatt bruk.  

Efter den förväntade livslängden kan Cobi Rehab 

inte garantera lämplighet och säkerhet för 

produkten då Cobi Rehab inte har någon kontroll 

över hur produkten använts och hur sliten den är.   

Den samlade bedömningen av produkten ska 

göras av utbildad personal såsom förskrivare eller 

hjälpmedelskonsulent. Som ett minimum ska det 

bedömas hur produkten är använd, produktens 

tillstånd och produktens samtliga komponenter. 

Cobi Rehab kan alltid göra en sådan bedömning. 

 

9.2 Efter förväntad livslängd 
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Max användarvikt 325 kg 

Vikt 2 kg 

Sittbredd 550/610/660/720/820 mm 

Sittdjup 450 mm 

Höjd 120 mm 

Material HD PUR-skum og viskoelastisk PUR-skum 

Inkontinensöverdrag Dartex 

ISO - klassifikation 18 10 06 01 

Förväntad livslängd  3 år 

Riskklass I 

Grundläggande UDI 5740000100011MX 

Yttemperaturen på sittdynakan stiga eller sjunka om den utsätts för yttre kyla eller värme. 

Modell Bredd cm Djup x höjd cm Artikelnummer 

Comfort Sittdyna med inkontinens 
överdrag 

55 45 x 12 0230-055-045 

Comfort Sittdyna med inkontinens 
överdrag 

61 45 x 12 0230-061-045 

Comfort Sittdyna med inkontinens 
överdrag 

66 45 x 12 0230-066-045 

Comfort Sittdyna med inkontinens 
överdrag 

72 45 x 12 0230-072-045 

Comfort Sittdyna med inkontinens 
överdrag 

82 45 x 12 0230-082-045 

Inkontinensöverdrag 55  0230-055-001 

Inkontinensöverdrag 61  0230-061-001 

Inkontinensöverdrag 66  0230-066-001 

Inkontinensöverdrag 72  0230-072-001 

Inkontinensöverdrag 82  0230-082-001 

11. Beställning 

10. Specifikationer 
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TILLVERKARE 

Cobi Rehab 
Fuglebækvej 1D 

DK-2770 Kastrup 
Danmark 

+45 7025 2522 

cobirehab.com 

 

LEVERANTÖR 

Cobi Rehab 
Rålambsvägen 17 
112 59 Stockholm 

08-702 97 74 

www.cobirehab.se 

 

https://www.cobirehab.com/en/
https://www.cobirehab.com/en/

