
 

ROHO® Contour Base
Produktinformation

Storleks Guide*
Contour Base 
Artikel nummer

Contour Base
Bredd x Djup  

Standard sittdynan**
1R / 2R / ENH***

Select sittdynan**
QS / CS***

MOSAIC sittdynan****

BASE1313 33.5 cm x 33 cm 77, 78, 87 77, 78, 87 N/A

BASE1515 38.5 cm x 38 cm 88, 89, 98 88, 89, 98
MOSAIC1616C, 
MOSAIC1616HD

BASE1715 43 cm x 38.5 cm 98, 99, 108, 109 98, 99, 108, 109
MOSAIC1816C, 
MOSAIC1816HD

BASE1717 43 cm x 44.5 cm 910, 1010 99, 910, 109, 1010
MOSAIC1818C, 
MOSAIC1818HD

Contour Base höjd: 1,0 cm

* Dynornas celler bör inte ligga utanför omkretsen av Contour Base.
** Storleksguiden ger rekommendation på storlekar av Contour Base tillsammans med ROHO sittdynor. Måtten i storleksguiden för sittdynorna 

QUADTRO SELECT och CONTOUR SELECT är baserade på antalet luft celler. (Exempel: 1010 = 10-cells bredd x 10-cells djup) 
*** Artikel nummer prefix

**** Produkt är inte alltid tillgängliga I alla länder. Kolla med din ROHO distributör.

Avsedd användning:
ROHO ® Contour Base (Contour Base) är en anatomiskt formad sits som är avsedd att användas i kombination med ROHO sittdynor i syfte att minska effekten av 
hängmattesits hos rullstolar. Det finns ingen brukarviktgräns för Contour Base. 
ROHO, Inc. rekommenderar att en kliniskt kunnig person, till exempel en läkare eller arbetsterapeut/sjukgymnast med erfarenhet av sittande och positionering, 
konsulteras för att avgöra vilken storlek på Contour Base som är lämpligt för brukarens specifika behov. 

Placering:
Placera Contour Base i överdraget till sittdynan och under sittdynan enligt bilden ovan. 

Rengöring och desinfektion:
Rengöring:  Handtvätt med och milt rengöringsmedel i varmt vatten använd en svamp eller mjuk trasa eller mjuk borste. Skölj 
noggrant. Torka noggrant med en ren, mjuk trasa eller lufttorka
Desinfektion:  Handtvätt med sedvanligt desinfektionsmedel, eller 1 del hushållsrengöringsmedel och 9 delar varmt vatten, 
använd en svamp eller mjuk trasa. Skölj noggrant. Torka noggrant med en ren, mjuk trasa eller lufttorka.

Tillverkad av ROHO, Inc., 100 N. Florida Ave., Belleville, IL 62221-5429 U.S.A.   •   cc@roho.com

USA 800-851-3449   •   Fax: 888-551-3449          Utanför USA  618-277-9150   •   Fax: 618-277-6518

12 månaders garanti. For mer information gällande garantin kontakta Kundservice for ert lands ROHO distributör. 

Produkter i detta dokument kan omfattas av en eller flera amerikanska och utländska patent och varumärken. För ytterligare information hänvisas till 
www.roho.com. 

ROHO ® är ett registrerat varumärke som tillhör ROHO, Inc.

ROHO, Inc. har en policy av ständig produktutveckling och förbehåller sig rätten att ändra detta dokument. En aktuell version av det här dokumentet finns 
på www.roho.com.
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