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Säkerhetsföreskrifter  

 

CE-Märkning  
SVENKO Sittdyna är en medicinteknisk produkt, klass 1 och den är CE-märkt enligt MDR 2017/745.  

CE-märkningen säkerställer att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter och 

Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter.  

 

Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. 

 

Produktbeskrivning 
SVENKO Sittdyna är lämplig att använda i vård- och omsorgsmiljö samt i hemmiljö. Sittdynan är 

tillverkad av glatta silikoniserade polyesterhålfiber. Fiberns glatta egenskaper motverkar risken för skjuv. 

Sittdynan har en tryckutjämnande funktion och bidrar till att fördela kroppstyngden över sittdynans yta.  

Svenko sittdyna används primärt som komfortdyna. Den är lämplig för magra personer som behöver 

extra polstring samt till personer med smärta. Sittdynan används endast i förebyggande syfte och bör ej 

användas till personer med sår*. 

 
* Detta är endast riktlinjer och ersätter inte klinisk bedömning eller erfarenhet. 

 

 

 

• Använd endast sittdynan för det den är avsedd till enligt instruktioner i denna manual. 

 

• Får ej användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, 

brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas vid 

kontakt med brandkällor.  

 

• Sittdynan ska placeras/användas så att den inte blir skadad eller klämd. 

 

• Kontrollera alltid att sittdynan har rätt storlek. 

 

 

  OBS! Om en allvarlig incident med koppling till denna medicintekniska enhet inträffar, och 

denna incident påverkar användaren eller patienten, ska användaren eller patienten rapportera 

denna allvarliga incident till Scandinavian Nonwoven AB så snart det är möjligt. 
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Uppackning  
SVENKO Sittdyna levereras i återvinningsbar plast.  

1. Innan uppackning av sittdynan, kontrollera att den ej är skadad.  

2. Avlägsna plasten försiktigt, använd inget vasst föremål vid öppnandet för  

att undvika skada på sittdynan. 

 

Användning  
SVENKO Sittdyna placeras på ett plant underlag med sömmarna horisontellt. Dynan kan användas både 
med och utan överdrag. Sittdynan bör vändas med jämna mellanrum för att öka livslängden. Det är 
vårdpersonalens ansvar att försäkra sig om att användaren kan använda produkten på ett säkert sätt. 

 
Tekniska data 

Fyllning Silkoniserad polyesterhålfiber 
Tyg 100% polyester FR 104 g/m² (±5 %) 
Förpackning Förpackad i klar plast 
Färg Vit 
Rekommenderad brukarvikt 0-120 kg 

 

Märkning 
Etikett med leverantörsnamn, anvisningar om tvätt, brukarvikt, artikelnummer och tillverkningsdatum 

är placerad på sittdynan. Sittdynan är Öko-tex certifierad. 

 

Brandhärdighet 
Madrassen är testad och godkänd enligt EN 597-1. 

 

Storlekar  
50 x 50 cm Art.nr. SIT5050L 

 
Rengöring  
Sittdynan tvättas i 60 °C och kan torktumlas på låg värme till stryktorr. Torkas sittdynan vid för hög 
temperatur förstörs fibermaterialet.  
 
Garanti  
Produkten har 2 års garanti, den avser tillverkningsfel. 

BRANDVARNING 

Cigaretter, tändare, öppna lågor och värmeelement i exempelvis elektriska kaminer (och anda 

elektriska apparater) är brandrisker som kan antända sänglinne, filtar och kläder. Det är mycket 

viktigt att dessa brandrisker inte förekommer i närheten av sittkudden.  
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Destruering  
Sittdynan samt emballage sorteras som brännbart avfall.  
 
Retur och reklamationer  
Vid reklamation ska detta rapporteras direkt till Scandinavian Nonwoven AB. 
Vid returnering av reklamerad vara, ska detta ske enligt våra instruktioner och får först göras när 

reklamationen är anmäld till Scandinavian Nonwoven AB. 

 

Tillverkare  
Scandinavian Nonwoven AB  

Kontakt:   Support:  Postadress: 

Telefon: 044-203960  Måndag – fredag Alevägen 1 

E-post: info@nonwoven.se   08.00 – 16.30  291 63 Kristianstad 
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