
Atmosfærisk trykk-innstilling 
ROHO® sitteputer*

Atmosfærisk trykk-innstilling

1.  QUADTRO Select: Press inn den grønne ISOFLO Memory Control 
    før puten fylles med luft. (Fig. 1)
2. Åpne luftventil. (Fig. 2)
3. Pump inn luft med vedlagte håndpumpe til alle celler er godt fylt med luft.
4. Fjern hånpumpen og la ventilen stå i åpen posisjon.
5.  La ventilen stå åpen til luften har strømmet ut. 

Forslag: hør etter eller plasser hånden foran ventilen for å kjenn om all luft har strømmet ut.

6. Lukk ventilen. (Fig. 3)

Fullføre trykk-innstilling

1. Plasser puten i stolen med cellene vendt oppover.
2. Monter putetrekket.
3. La bruker sette seg på puten.
4.  Utfør en håndsjekk for kontroll av riktig luftmenge (Fig. 4)

     ADVARSEL: 
Må ikke brukes til:
ROHO® Enkammer med Sensor Ready®

Technology og Smart Check® by ROHO®

Bruksanvisningen gjelder bare for følgende puter:
ROHO® Single Compartment (HØY, MID, LAV PROFIL)
ROHO® QUADTRO Select® Høyprofil
ROHO® ENHANCER® 

BARE FOR KLINISK BRUK
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          VIKTIG! - en kliniker med erfaring i sitte og posisjonering problemstillinger bør avgjøre om atmosfærisk trykk er eg-
net for brukeren. For alternativer innstillinger av rett luftmengde samt sikkerhets og vedlikeholds informasjoner, henvises til                        
bruksanvisningen levert sammen med puten og trekket. 

   ADVARSEL! - Ikke plasser vekt på puten når atmosfærisk trykk-innstilling pågår.

   

       ADVARSEL! - Kontroller alltid luftmengden etter atmosfærisk trykk-innstilling. Utfør en håndsjekk for å bekrefte at det ikke 
er kontakt mellom bruker og setebunn, 
se putens vedlagte bruksanvisning.

  

          VIKTIG! Select og ENHANCER puter: 
•  For puter med flere luftventiler og luftkamre, må alle steg utføres utføres for hvert kammer.
•  For Select og ENHANCER puter kan det være nødvendig med ekstra justering og posisjonering, se vedlagte bruksanvisning.

Products may be covered by one or more U.S. and foreign 
patents and trademarks, including ENHANCER® , ISOFLO®, 
QUADTRO Select®, Sensor Ready®, Smart Check® and ROHO®.
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