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JUSTERING AF LUFTNIVEAU
For at justere luftniveauet i din Varilite pude, skal du sidde på en helt luftfyldt pude med lukket ventil.
Drej langsomt ventilen mod uret for at lukke luft ud. Lyt efter lyden af den udsivende luft, når du kan høre 
trykket forandre sig, skal du lukke ventilen ved at dreje ventilen med uret. Luftniveauet bliver bestemt af, hvor 
meget støtte, stabilitet og komfort, den enkelte bruger har behov for. Luk aldrig så meget luft ud at der opstår 
risiko for at sidde igennem puden.

RENGØRING
Varilite betrækket kan aftages, maskinvaskes og tørres ved lav temperatur. Husk at lukke lynlåsen før vask for 
at undgå at stoffet sætter sig fast i lynlåsen. Selve puden og basen kan tørres af med et mildt rengøringsmiddel 
opløst i varmt vand. Vær sikker på at alle dele er helt tørre, før du samler puden efter rengøring. Varilite puder 
må ikke autoklaveres.

REPARATION
Alle Varilite produkter er konstrueret af højkvalitets materialer, der er modstandsdygtige mod punktering. Varilite 
betræk er specielt designet til at hjælpe med at beskytte luft-skum puden, og bør derfor altid benyttes.
Skulle du få mistanke om en punktering, så flyt dig fra puden, fyld puden helt med luft og luk ventilen og flyt dig 
tilbage på puden. Hvis puden taber luft når ventilen er lukket, kan det indikere en punktering.
For at lokalisere en punktering, afmonter betrækket, fyld puden helt med luft og luk ventilen. Sænk puden ned i 
et kar med rent vand og se efter luftbobler. Luftboblerne vil afsløre hvor punkteringen er. Kontakt din leverandør 
og rekvirer et reparationskit eller send puden til reparation hos TA. Service A/S.

TA. Service A/S
Orupgade 32B
4640 Fakse
Tlf. 56 72 57 77 
www.ta-service.dk
ta-service@ta-service.dk
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Tak fordi du valgte Varilite!
Vi ved du vil blive tilfreds med kvalitet, virkning og design på dit Varilite produkt. 
Varilite`s produkter tilbyder den bedste trykaflastning, stabilitet og positionering. 

For at opnå den maksimale effekt af dit Varilite produkt, bør du overveje følgende 
muligheder og egenskaber:

�	 For at justere luftniveauet i din Varilite pude, skal du sidde på en helt luftfyldt pude med lukket ventil.
	 Drej langsomt ventilen mod uret for at lukke luft ud. Lyt efter lyden af den udsivende luft, når du kan høre 

trykket forandre sig, skal du lukke ventilen ved at dreje ventilen med uret. Luftniveauet bliver bestemt af, 
hvor meget støtte, stabilitet og komfort, den enkelte bruger har behov for. Luk aldrig så meget luft ud at der 
opstår risiko for at sidde igennem puden.

� 	Puder med kun én ventil, kan vendes så ventilen er tilgængelig fra højre eller venstre side. Dette kan være 
en hjælp for brugere med god håndfunktion i den ene side.

� 	Betrækkets underside er af et non-slip materiale for at sikre puden ligger fast. Som ekstra sikkerhed er 
nogen betræk påsyet ekstra velcro, der evt. kan hæftes på en Varilite Drop Base eller en Varilite Rigidizer.

� 	Alle Varilite betræk er syet så der er plads til Varilite Rigidizer sædeindsats. Varilite Rigidizer sædeindsats 
er en effektiv og billig løsning til en bedre siddende balance, en mere naturlig bækken stilling, større 
ekstension af rygraden og en generel bedre komfort. OBS!! Bør IKKE bruges til puder hvor der er mulighed 
for at sidde igennem.

� 	En 5 cm kile følger med nogen af modellerne. Kilen kan let tilskæres efter individuelle behov og er 
fremstillet af et materiale som er fugt- lugt- og bakterieresistent.

For at sikre en lang levetid og optimal virkning af din Varilite pude og/ eller 
rygsystem:

�	 Udsæt aldrig din Varilite pude eller ryg for vejrforhold som exstrem 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 pude i vaskemaskinen. Puder og baser kan tørres af med et mildt 

rengøringsmiddel opløst i varmt vand. Varilite betræk bør vaskes i overensstemmelse med 
anvisningen påsyet betrækket. Vær sikker på at alle dele er helt tørre, før du samler puden efter 
rengøring. Varilite puder må ikke autoklaveres.

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

� 	Check dit pude og/eller rygsystem regelmæssigt for at sikre optimal virkning og tilpasning. Spænd 
skruer og beslag efter behov.

ADVARSEL:
Hvis du skifter sædepude eller rygsystem, kan det være nødvendigt med mindre justeringer på din kørestol. 
Bespændingssystemer som hofte- eller brystseler etc. kan variere meget og skal tilpasses for korrekt funktion. 
Check derfor altid: skulderposition, sædehøjde, sædedybde, fodstøtte, armlæn og ryg/sædevinkel. Det 
anbefales at du kontakter din terapeut eller en anden siddestillingskyndig person, til at hjælpe dig med disse 
tilpasninger.

Der bør regelmæssigt checkes for rødme i huden, specielt omkring benede områder. Kontakt straks lægen ved 
vedvarende rødme i huden.


