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Bima hålfiberdyna 

Målgrupp, kombinationer och prestanda   
Mycket mjuk dyna avsedd för smärtkänsliga patienter. Är avsedd för användning i rullstolar och andra 
sittmöbler. Hålfiberdynan används både som sittdyna och som ryggdyna. Dynan kan också användas 
under ömma hälar och armbågar. 
 

Dynan är en medicinteknisk produkt. CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745. 
Eudamed-registreringsnummer / SRN: SE-MF-000001678 

ISO-kod: 181006  
Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K 
Två års garanti gäller material och tillverkningsfel. Dynan uppfyller brandnorm ISO 7176–16. 
Utvecklad och tillverkad i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB. Om du behöver mer information är du 
välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se. 

Hantering 
Avlägsna plastpåsen och notera att ena sidan är 
antiglidbehandlad och vattenavvisande. Denna sida kan med 
fördel vändas uppåt, då den är lätt att rengöra. 

Önskas en mer luftig sittyta och en strävare yta mot underlaget, 
vänds den åt andra hållet. 

Dynan kan vridas åt alla håll, men för att motverka 
framåtglidning placeras dynan med kanalerna tvärs över sittytan. 
Enligt bild placeras kanalerna, 4st, åt motsatt håll som 
sittriktningen.  

 

Tillbehör  

Vid inkontinens används en universell skyddshätta som finns som tillbehör. 

Rengöring och skötsel 
Dynan tvättas i 60°C med 1/3 av normal tvättmedelsdos.  
Hålfiberdynan ska torktumlas (låg värme) efter tvätt för att behålla sin form.  
Var noga med att dynan är helt torr innan den används. 
Dynan förvaras i torrt, gärna i rumstempererat utrymme.  
Kläm eller vik inte dynan.  

Kvalitetssäkring 
För att säkerställa att dynan fungerar på ett korrekt och säkert sätt under sin avsedda livslängd (5år). 
Kontrollera att dynan är hel och ren. Följ skötselanvisningarna extra noga. Saknas det spänst i hålfibern 
tyder det på att dynan är förbrukad och ska bytas ut. 

Källsortering 
Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning. 
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Försiktighetsåtgärder 

Artikelnummer, mått och max brukarvikt 

Art.nr Mått Sbr x Sd x H (cm) Brukarvikt (kg) Dynans vikt INKO-hätta art.nr 

B332 33x33x5cm 60 0,3 03-3535 

B33435 35x35x7cm 90 0,4 03-3535 

B33440 40x40x7cm 110 0,5 03-4040 

B334 45x45x7cm 125 0,6 03-4545 

B33450 50x50x7cm 140 0,7 03-5050 

 

Hålfiberdyna med mjukare överdrag för privatmarknad  
Uppfyller brandnorm EN1021-1 

Art.nr Mått Sbr x Sd x H (cm) Brukarvikt (kg) Dynans vikt INKO-hätta art.nr 

08-4545 45x45x7cm 125 0,6 03-4545 
 

1. Dynan är avsedd till att användas på stolar, bänkar, fåtöljer och andra sittmöbler. Men även i sängar.  
2. När dynan inte används ska den förvaras i ett torrt utrymme, gärna i rumstemperatur. 
3. Undvik att klämma dynan vid förvaring. 
4. Använd inte dynan i bilsäte då risk för underglidning finns vid hastig inbromsning. 
5. Dynan uppfyller de brandkrav som ställs men kan skadas av eld, cigarrettglöd eller andra brandkällor. 
6. Undvik att utsätta dynan för regn/ dagg. Vassa föremål och starka kemikalier kan också skada dynan. 
7. Via vår avvikelserapport i vårt ledningssystem upptäcks brister så att lämpliga åtgärder kan vidtas. 

Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till 
Bima Plastteknik AB. Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett 
MIR – formulär www.lakemedelsverket.se 
 

http://www.lakemedelsverket.se/

