
MDR (EU) 2017/745:n mukainen luokan 1 lääkinnällinen laite. 
 
Tämä laite on tarkoitettu sellaisten henkilöiden käsiteltäväksi, jotka 
pystyvät lukemaan ja ymmärtämään käyttöohjeet. 
 
TUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUS 
Tuolityyny. Painehaavojen ennaltaehkäisyn ja hoidon apu. 
 
INDIKAATIO 
P301 - P302C / POLYAIR® -tyynyä voidaan käyttää, kun:  
- 1. Painehaava (EPUAP:n mukaan vaihe I-IV) on jo olemassa. TAI 
- 2. on olemassa lisääntynyt tai erittäin suuri riski arviointiasteikon 

(Braden, Norton, Waterlow, ...) mukaan. POLYAIR®-tyyny 
soveltuu potilaille, joilla on aiemmin ollut painehaava 
istuinalueen kosketuksesta ja/tai joilla on täydellinen tai 
epätäydellinen vartalon tai alaraajojen halvaus ja/tai joilla on 
heikentynyt tai puuttuva alaraajojen tunto ja/tai joilla on 
spastisia murtumia ja/tai joilla on heikentynyt etu- ja 
sivuttaisvakavuus ja/tai joilla on asentohäiriöitä, 
epätasapainossa oleva lantio ja/tai joilla on vaskulaarinen 
amputaatio ja/tai joilla on huono yleistila. 

Terveydenhuollon ammattilaisen on hyväksyttävä laitteen valinta. 
 
KÄYTTÖEHDOT 
Laitteita, joissa on integroitu POLYMAILLE® / POLYMAILLE® HD -
suojus, voidaan käyttää yksittäisille tai useille potilaille. Se voidaan 
kunnostaa tuoteohjeiden sekä puhdistus- ja desinfiointiohjeiden 
mukaisesti. 
Ensimmäinen toimenpide makuuhaavojen ehkäisemiseksi istuma-
asennossa vartaloa on nostettava mahdollisimman usein, jotta 
verisuonten puristumista voidaan rajoittaa ja siten mahdollistaa 
oikea verenkierto. 

VAROITUS! Pelkkä tukeminen ei riitä painehaavojen 
ehkäisyyn, vaan myös muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet 
ovat välttämättömiä, mm. seuraavat: 

- vaihda asentoa usein (vähintään 2-3 tunnin välein); 
- ylläpitää ihon hygieniaa ja välttää ihon kuivumista; 
- jos kyseessä on inkontinenssi, vaihda suojat säännöllisesti; 
- tarkkailla tai tarkkailuttaa ihon kuntoa päivittäin; 
- varmistettava, että ruokavalio on riittävä ja asianmukainen; 
- juoda säännöllisesti ja riittävästi. 
 
VASTA-AIHEET 
Älä käytä laitetta käyttötarkoituksen ja käyttöaiheiden 
ulkopuolella. Kiinnitä erityistä huomiota mahdollisiin pohjaan 
kohdistuviin vaikutuksiin potilailla, jotka kärsivät erityisestä 
korpuksesta tai morfologiasta (vaikea lihavuus, kakeksia, 
epämuodostuma jne.). Älä käytä, jos olet allerginen 
polyuretaanille. Mahdollisissa ongelmissa ota yhteys 
terveydenhuollon tarjoajaan. 
 
SIVUVAIKUTUKSET 
Ei ole ei-toivottuja haittavaikutuksia. Potilas voi kuitenkin kokea 
upotukselle ominaisia vaikutuksia: mahdollinen (rajallinen) 
havaintokyvyn ja liikkuvuuden heikkeneminen. Lisääntynyt 
kuumuuden tunne. 
 
LAITTEEN SUORITUSKYKY 
Lievittää maksimipaineita (P. Max) upottamalla, parantaa 
verenkiertoa ja vähentää painehaavojen riskiä. 
 
KLIININEN HYÖTY 
Parantaa kudosten hapensaantia kosketusvyöhykkeellä.  
 
TIETOA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE 
Varmista, että laite sopii potilaan ympäristöön. Varmista hoidon 
jatkuvuus.

ASENNUSOHJEET 
Varmista hyvä istuma-asento tuolissa, että: 

- Tyynyn koko sopii tuoliin. 
- Poista tyyny pakkauksesta ja suojapussista. Asenna tyynyn 

päällinen tarvittaessa ja varmista, että vetoketju on kiinni. 
- Varmista, että tyyny ja istuin sopivat yhteen. 
- Varmista, että etu- ja takaosan sekä ylä- ja alaosan asento on 

oikea. 
- Varmista oikea toiminta, asetukset ja säätö tarvittaessa. 
- Katso "Puhdistus ja desinfiointi" -ohjeet. 

Laitteen täyden hyötysuhteen säilyttämiseksi tarkista, että 
painosi on arvojen A ja B välillä. A Vähimmäispaino, jonka laite 
voi kantaa ilman, että sen hyötysuhde heikkenee. B Maksimipaino, 
jonka laite voi kantaa ilman, että sen tehokkuus heikkenee. 
 
KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET 
- Älä käytä ilman päällistä. 
- Älä aseta mitään vierasesineitä potilaan ja laitteen väliin 

vaatteiden lisäksi. 
- Suosittelemme hankkimaan varapäällisen. 
- Varo vahingoittamasta päällistä. Usein havaittuja vaurioita: 

savukkeen palovammoja, lemmikkieläinten naarmuja, 
neulanreikiä, viiltoja skalpelleilla tai terävillä esineillä, 
teräväreunaisten laitteiden käytöstä aiheutuneita vaurioita. 

- Älä käytä muita kuin SYST'AM®:n toimittamia varaspäällisiä, 
lisävarusteita tai komponentteja. 

- Polymaille®-integroidulla päällisellä varustettujen tyynyjen 
päällinen on poistettava ajoittain tyynystä, jotta se pääsee 
tuulettumaan, ja päällinen on pestävä pesukoneessa. 

- Säilytettävä kaukana syttyvistä lähteistä. 
- Jos havaitset tuotteen heikkenemistä (vaahtomuovin 

muodonmuutos tai vuoto) tai pohjakosketusvaikutusta, ota 
yhteys myyjään. 

- Ilmoita hoitajalle mahdollisimman pian kaikista epänormaaleista 
tapahtumista, kuten kivusta tai tukipisteiden punoituksesta tai 
valkoisuudesta. 

- Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista on 
ilmoitettava valmistajalle ja paikalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 

 
TEKNISET TIEDOT 
Tyynyn materiaali: LAXPRENE®. 
Päällystemateriaali: Jersey: jersey (PA). POLYMAILLE® ja 
POLYMAILLE®HD: polyuretaanipinnoite (PU) jerseyn (PA) päällä. 
 
ODOTETTU KÄYTTÖIKÄ 
Näiden tuotteiden käyttöikä on 3 vuotta, kun niitä käytetään 
tarkasti hoito- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Käyttöikä voi olla 
pidempi, jos tuotetta huolletaan huolellisesti, ja se voi lyhentyä 
huomattavasti äärimmäisellä tai epäasianmukaisella käytöllä. 
Tämä ei muodosta lisätakuuta näille tuotteille. 
 
TAKUU 
Kaksi vuotta valmistusvirheiden varalta siitä päivästä, jona asiakas 
on ostanut tuotteen. Valmistuksesta johtuvat pienet puutteet 
(pienet repeämät, marmoroituminen, pintaviat jne.) eivät vaikuta 
millään tavalla tuotteen laatuun ja tehokkuuteen, eivätkä ne voi 
olla syy tuotteen vaihtamiseen takuun puitteissa. Takuu ei kata 
väärinkäyttöä, tyynyn tai sen päällyksen normaalia kulumista. Ota 
vikatapauksissa yhteyttä tavarantoimittajaan ja anna hänelle 
tuotteen eränumero. 
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SYMBOLIT

Korvaavan päällisen tuotenumero

Käyttäjän paino

Valmistaja + valmistuspäivämäärä

CE-merkintä

Lääkinnällinen laite

Tuotenumero

Erän numero 

Katso käyttöohjeet

Hauras, käsiteltävä varoen

Säilytettävä kosteudelta suojattuna

Pidä poissa auringonvalolta
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FIG. 2

POLYMAILLE® JERSEY 
RESTRICTED AVAILABILITY

P301C3636 36 cm / 14’’ 36 cm / 14’’ 6 cm / 2,4’’ 0,9 kg / 2,0 Ibs 20 kg / 44 lbs             60 Kg / 130 lbs P501PA3636W P501PA3636S 

P301C4040 40 cm / 16’’ 40 cm / 16’’ 6 cm / 2,4’’ 1,0 kg / 2,2 Ibs 30 kg / 66 lbs             80 Kg / 175 lbs P501PA4040W P501PA4040S 

P301C4043 40 cm / 16’’ 43 cm / 17’’ 6 cm / 2,4’’ 1,1 kg / 2,4 Ibs 30 kg / 66 lbs             90 kg / 200 lbs P501PA4043W P501PA4043S 

P301C4046 40 cm / 16’’ 46 cm / 18’’ 6 cm / 2,4’’ 1,1 kg / 2,5 lbs 30 kg / 66 lbs             110 kg / 242 lbs P501PA4046W P501PA4046S 

P301C4343 43 cm / 17’’ 43 cm / 17’’ 6 cm / 2,4’’ 1,2 kg / 2,7 Ibs 30 kg / 66 lbs             110 Kg / 242 lbs P501PA4343W P501PA4343S 

P301C4346 43 cm / 17’’ 46 cm / 18’’ 6 cm / 2,4’’ 1,2 kg / 2,7 Ibs 30 kg / 66 lbs            120 Kg / 264 lbs P501PA4346W P501PA4346S 

P301C4640 46 cm / 18’’ 40 cm / 16’’ 6 cm / 2,4’’ 1,2 kg / 2,7 lbs 40 kg / 88 lbs            120 Kg / 264 lbs P501PA4640W P501PA4640S 

P301C4646 46 cm / 18’’ 46 cm / 18’’ 6 cm / 2,4’’ 1,3 kg / 2,9 Ibs 40 kg / 88 lbs            140 Kg / 308 lbs P501PA4646W P501PA4646S 

P301C5146 51 cm / 20’’ 46 cm / 18’’ 6 cm / 2,4’’ 1,5 kg / 3,3 lbs 40 kg / 88 lbs             160 kg / 352 lbs P501PA5146W P501PA5146S 

P301C5150 51 cm / 20’’ 50 cm / 20’’ 6 cm / 2,4’’ 1,6 kg / 3,5 lbs 40 kg / 88 lbs            180 kg / 396 lbs P501PA5150W P501PA5150S 

P301C5646 56 cm / 22’’ 46 cm / 18’’ 6 cm / 2,4’’ 1,6 kg / 3,5 lbs 60 kg / 132 lbs            230 kg / 507 lbs P501PA5646W P501PA5646S 

P301C6150 61 cm / 24’’ 50 cm / 20’’ 6 cm / 2,4’’ 1,7 kg / 3,8 lbs 80 kg / 176 lbs            270 kg / 595 lbs P501PA6150W P501PA6150S 

P301CM4040 40 cm / 16’’ 40 cm / 16’’ 6 cm / 2,4’’ 1 kg / 2,2 Ibs 30 kg / 66 lbs             80 Kg / 175 lbs P501PA4040W P501PA4040S 

P301CM4343 43 cm / 17’’ 43 cm / 17’’ 6 cm / 2,4’’ 1,2 kg / 2,7 Ibs 30 kg / 66 lbs             110 Kg / 240 lbs P501PA4343W P501PA4343S 

P301CM4646 46 cm / 18’’ 46 cm / 18’’ 6 cm / 2,4’’ 1,3 kg / 2,9 Ibs 40 kg / 88 lbs            140 Kg / 310 lbs P501PA4646W P501PA4646S 

P302C4040 40 cm / 16’’ 40 cm / 16’’ 10 cm / 4’’ 1,6 kg / 3,5 lbs 40 kg / 88 lbs              80 kg / 175 lbs P502PA4040W P502PA4040S 

P302C4043 40 cm / 16’’ 43 cm / 17’’ 10 cm / 4’’ 1,7 kg / 3,8 Ibs 40 kg / 88 lbs             90 kg / 198 lbs P502PA4043W P502PA4043S 

P302C4046 40 cm / 18’’ 46 cm / 18’’ 10 cm / 4’’ 1,7 kg / 3,8 lbs 40 kg / 88 lbs            120 kg / 264 lbs P502PA4046W P502PA4046S 

P302C4343 43 cm / 17’’ 43 cm / 17’’ 10 cm / 4’’ 1,8 kg / 4 lbs 40 kg / 88 lbs             110 kg / 242 lbs P502PA4343W P502PA4343S 

P302C4346 43 cm / 17’’ 46 cm / 18’’ 10 cm / 4’’ 1,8 kg / 4 lbs 40 kg / 88 lbs            120 kg / 264 lbs P502PA4346W P502PA4346S 

P302C4640 46 cm / 18’’ 40 cm / 16’’ 10 cm / 4’’ 1,8 kg / 4 lbs 40 kg / 88 lbs             120 kg / 265 lbs P502PA4640W P502PA4640S 

P302C4646 46 cm / 18’’ 46 cm / 18’’ 10 cm / 4’’ 2,1 kg / 4,6 lbs 40 kg / 88 lbs            140 kg / 308 lbs P502PA4646W P502PA4646S 

P302C5146 51 cm / 20’’ 46 cm / 18’’ 10 cm / 4’’ 2,3 kg / 5,1 lbs 40 kg / 88 lbs             160 kg / 352 lbs P502PA5146W P502PA5146S 

P302C5150 51 cm / 20’’ 50 cm / 20’’ 10 cm / 4’’ 2,5 kg / 5,3 lbs 40 kg / 88 lbs            180 kg / 396 lbs P502PA5150W P502PA5150S 

P302C5646 56 cm / 22’’ 46 cm / 18’’ 10 cm / 4’’ 2,5 kg / 5,3 lbs 60 kg / 132 lbs            230 kg / 507 lbs P502PA5646W P502PA5646S 

P302C6150 61 cm / 24’’ 50 cm / 20’’ 10 cm  / 4’’ 2,6 kg / 5,5 lbs 80 kg / 176 lbs            270 kg / 595 lbs P502PA6150W P502PA6150S 

P302CM4040 40 cm / 16’’ 40 cm / 16’’ 10 cm / 4’’ 1,6 kg / 3,5 lbs 40 kg / 88 lbs              80 kg / 175 lbs P502PA4040W P502PA4040S 

P302CM4343 43 cm / 17’’ 43 cm / 17’’ 10 cm / 4’’ 1,8 kg / 4,0 lbs 40 kg / 88 lbs             110 kg / 240 lbs P502PA4343W P502PA4343S 

P302CM4646 46 cm / 18’’ 46 cm / 18’’ 10 cm / 4’’ 2,1 kg / 4,6 lbs 40 kg / 88 lbs             140 kg / 310 lbs P502PA4646W P502PA4646S
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VARASTOINTI, KÄSITTELY, KULJETUS 
- Mieluiten tasainen. Älä altista merkittävän lämmönlähteen läheisyyteen. 
- Varastoi kuivassa ja lauhkeassa paikassa suojattuna lämmöltä ja valolta 

suojapussissa.  
- Käsittele tyynyä varovasti, jotta päällinen ei vahingoitu. 
- Kuljetetaan kuljetuslaukussa tai laatikossaan. 
Kaikessa käsittelyssä / kuljetuksessa noudata näitä ohjeita. 
 
TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ 
Älä polta tai heitä kaatopaikalle. Kunnioita maassasi käytössä olevia 
kierrätyskanavia. Älä niele. 0 % C.F.C. vaahto. Noudattaa palostandardeja 
EN 597-1 & 597-2.


