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PSVTM

Pressure Setting Valve

BRUGSANVISNING

Din Varilite PSV luft/skum kombinationspude benytter en innovativ luft ventil til at kontrollere hvor meget du kan ”synke”
ned i puden for at opnå den optimale trykfordeling.
PSV ventilen gør det enkelt for brugere og hjælpere at justere puden.

PSV ventilen er mærket med tre positioner; 1, 2 og 3. Den mindste mængde af luft slipper ud af puden når man
kan se 1-tallet i indikatorvinduet. Mere luft slipper ud og du ”synker” dybere i puden, jo mere ventilen bliver åbnet
henholdsvis til position 2 og 3.

For at opnå bedst mulig aflastning og siddestilling, bør puden indstilles af din terapeut, forhandler eller anden
siddestillingskyndig, for at bestemme i hvilken position ventilen skal være til dig.
Hvis du ikke opnår den optimale aflastning og siddestilling inden for positionerne 1, 2 og 3, kan en
siddestillingsspecialist markere en anden position på PSV ventilen.

For optimalt resultat bør puden justeres dagligt, men hvis det ikke kan lade sig gøre, så mindst en gang om ugen.
For at justere puden korrekt skal du følge nedenstående:

1. Start med puden fyldt med luft. For at fylde
puden med luft: åben ventilen ved at dreje den
mod uret.

2. Luk ventilen ved at dreje den med uret. Sæt dig
nu på puden.

3. Åben ventilen ved at dreje mod uret indtil det
forudbestemte tal kan ses i indikator vinduet,
(cirka en omgang). Nu vil der slippe luft ud,
indtil ventilen automatisk lukker. (Cirka 10-15
sekunder).

4. Når ventilen ikke slipper mere luft ud, lukkes
ventilen ved at dreje den med uret. Det vil
modvirke at mere luft slipper ud ved forflytning,
hvis stolen gåes frem etc.

5. Når du dagligt ikke skal bruge puden mere,
åben ventilen ved at dreje den mod uret. Lad
puden blive fyldt med luft med ventilen åben
natten over.

OBS!! For at modvirke at du kan sidde igennem puden, må du aldrig slippe alt luften ud af din Varilite PSV pude.
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Din PSV ventil skal stilles på nummer: ___________
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Pressure Setting Valve

PSV ventilen er anbragt på højre side af VARILITE puden.
Vil du betjene ventilen fra venstre side, så afmonter betrækket,
vend puden og rotér PSV ventilen 180º. For at undgå at beskadige
ventilen, brug en ½” gaffelnøgle, åben ventilen helt og placer nøglen
på basen af ventilen, som vist på billedet.

Betrækkets underside er af et non-slip materiale for at sikre puden ligger fast. Som ekstra sikkerhed er betrækket påsyet
ekstra velcro, der evt. kan hæftes på en VARILITE Drop Base.

For at sikre en lang levetid og optimal virkning af din VARILITE PSV pude:

• Udsæt aldrig din VARILITE PSV pude for vejrforhold som ekstrem varme, kulde eller UV stråler.

• Check din pudes luftniveau hver dag og hvis du skifter højde (flytur eller i bjerge). I tilfælde af punktering eller hvis
ventilen står åben, vil puden under pres tømmes for luft.

• Læg aldrig din VARILITE PSV pude i vaskemaskinen. Puder og baser kan tørres af med et mildt rengøringsmiddel
opløst i varmt vand.  Betræk bør vaskes med lukket lynlås i overensstemmelse med anvisningen påsyet betrækket.
Vær sikker på at alle dele er helt tørre, før du samler puden efter rengøring. VARILITE PSV puder må ikke
autoklaveres.

• VARILITE PSV puder og betræk bør benyttes sammen. Betrækket beskytter puden mod punkteringer, brandmærker
og tilsmudsning. Betrækket forbedrer trykfordeling og luftcirkulation for at sikre sundt væv.

Placer ½”
nøglen her


