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1-venttiilinen  
Sensor ReadyTM -tyyny
ROHO® SENSOR READYTM -TYYNY 
SMART CHECK -TOIMIN NOLLA SOVELTUU 
HENKILÖIDEN KÄYTTÖÖN, JOTKA:

• haluavat välitöntä palautetta ja saavat mielenrauhaa 
 tiedosta, että tyynyn täyttötaso on oikea,

• haluavat apua tyynyn säätämisessä,

• ovat aiemmin olleet tai ovat nyt tai tulevaisuudessa  
 alttiita ihon/pehmytkudoksen vaurioitumiselle,

• ovat tuntokyvyltään normaaleja tai puutteellisia,

• edellyttävät mukauttamista lantion epäsymmetriaan   
noin 7,5 cm:n verran (HIGH PROFILE) ja 5,5 cm:n verran  
(MID PROFILE).

ANTURIVALMIUS

ROHO® Sensor Ready™ HIGH PROFILE™- ja MID PROFILE™-  
tyynyt sisältävät vakiovarusteena pikaliittimen, joka mahdol-
listaa näiden tyynyjen liittämisen Smart Check -laitteeseen, 
anturivälineeseen, jota käytetään henkilökohtaisen tyynyn 
yksilöllisen täyttötason säätämiseen ja seuraamiseen.

SHAPE FITTING® - MUOTOUTUVUUS

Kennorakenteensa ansiosta tyyny seuraa kehon liikkeitä ja  
mukautuu niihin jatkuvasti. Kennot mahdollistavat ainutlaa-
tuisen iho/pehmytkudoksen tuentarpeen täyttämisen läpi 
päivän.

IHON/PEHMYTKUDOKSEN SUOJAUS

Yli neljänkymmenen vuoden tutkimustyön, kokemuksen ja  
kehittelyn ansiosta ROHO® DRY FLOATATION® -teknologia 
tarjoaa vertaansa vailla olevan iho/pehmytkudossuojauksen.

TEKNISET TIEDOT

SISÄLTÄÄ:  
HIGH PROFILE™- tai MID PROFILE™ -tyynyn, 
käsikäyttöisen pumpun, korjaussarjan, 
käyttö ohjekirjan ja tuoterekisteröintikortin.

HIGH PROFILE koot:  
(laaja valikoima tuolin leveyden mukaan)  
29 cm – 68 cm

MID PROFILE koot:  
(laaja valikoima tuolin leveyden mukaan) 
33,5 cm – 50,5 cm

Paino: vaihtelee koon mukaan, noin 1,5 kg 
(HIGH PROFILE) ja 1,4 kg (MID PROFILE) 
(perustuen 16 x 16 -tyynyyn)

Takuu: 24 kuukauden rajoitettu takuu

Painorajoitus: rajoittamaton (Tyynyn on 
oltava kooltaan henkilölle sopiva)

U.S. Medicare -koodi: E2622 / E2623
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10 CM KORKEA - 23 VAKIOKOKOA7,5 CM KORKEA - 17 VAKIOKOKOA
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TUOTENUMERO KOKO

1R66C-SR 26,5-31 x 26,5-31 cm

1R67C-SR 26,5-31 x 31-35 cm

1R77C-SR 31-35 x 31-35 cm

1R78C-SR 31-35 x 35-39,5 cm

1R79C-SR 31-35 x 39,5-44 cm

1R87C-SR 35-39,5 x 31-35 cm

1R88C-SR 35-39,5 x 35-39,5 cm

1R89C-SR 35-39,5 x 39,5-44 cm

1R810C-SR 35-39,5 x 44-48,5 cm

1R98C-SR 39,5-44 x 35-39,5 cm

1R99C-SR 39,5-44 x 39,5-44 cm

1R910C-SR 39,5-44 x 44-48,5 cm

1R911C-SR 39,5-44 x 48,5-53,5 cm

1R108C-SR 44-48,5 x 35-39,5 cm

1R109C-SR 44-48,5 x 39,5-44 cm

1R1010C-SR 44-48,5 x 44-48,5 cm

1R1011C-SR 44-48,5 x 48,5-53,5 cm

1R1012C-SR 44-48,5 x 53,5-57 cm

1R119C-SR 48,5-53,5 x 39,5-44 cm

1R1110C-SR 48,5-53,5 x 44-48,5 cm

1R1111C-SR 48,5-53,5 x 48,5-53,5 cm

1R1112C-SR 48,5-53,5 x 53,5-57 cm

1R1210C-SR 53,5-57 x 44-48,5 cm

TUOTENUMERO KOKO

1R77MPC-SR 31-35 x 31-35 cm

1R78MPC-SR 31-35 x 35-39,5 cm

1R87MPC-SR 35-39,5 x 31-35 cm

1R88MPC-SR 35-39,5 x 35-39,5 cm

1R89MPC-SR 35-39,5 x 39,5-44 cm

1R810MPC-SR 35-39,5 x 44-48,5 cm

1R98MPC-SR 39,5-44 x 33-39,5 cm

1R99MPC-SR 39,5-44 x 39,5-44 cm

1R910MPC-SR 39,5-44 x 44-48,5 cm

1R911MPC-SR 39,5-44 x 48,5-53,5 cm

1R109MPC-SR 44-48,5 x 39,5-44 cm

1R1010MPC-SR 44-48,5 x 44-48,5 cm

1R1011MPC-SR 44-48,5 x 48,5-53,5 cm

1R119MPC-SR 48,5-53,5 x 39,5-44 cm

1R1110MPC-SR 48,5-53,5 x 44-48,5 cm

1R1111MPC-SR 48,5-53,5 x 48,5-53,5 cm

POISTUVA 
TUOTE



Smart Check -laitteen  
ominaisuudet
LUOTETTAVUUS & RIIPPUMATTOMUUS

Smart Check poistaa arvailun siitä, kuinka paljon ROHO®- 
tyynyssä tulisi olla ilmaa. Tieto mahdollisuudesta tarkistaa 
tyynyn täyttötaso antaa turvallisuuden tunteen – aina ja 
 kaikkialla.

NOLLATTAVUUS

Smart Check ja Sensor Ready™ -tyyny toimivat myös henki-
lön fysiologian muuttuessa. Mahdollisuus nollata henkilön 
 vaatima täyttötaso sallii maksimihyödyn saamisen ROHO®- 
tyynystä.

VÄLITÖN PALAUTE

Reaaliaikainen palaute tyynyn oikean täyttöalueen varmista-
miseksi on saatavissa napin painalluksella. Smart Check on 
erityisesti suunniteltu käytettäväksi ROHO® Sensor Ready™ 
HIGH PROFILE® ja MID PROFILE™ -tyynyjen kanssa.

• Toimii yhdessä yksiventtiilisten ROHO® Sensor Ready™ HIGH 
 PROFILE™- ja MID PROFILE™ -tyynyjen kanssa.

• Täytön seuranta nappia painamalla.

• Tallentaa henkilön tyynyn täyttötason.

• Rajoittamaton tarkistusmahdollisuus milloin ja missä vain.

• Edullinen, kannettava ja kestävä.

• Kaksi säätövaihtoehtoa; Smart Setup ja Optional Setup.

• Nollattavissa – pystyy tallentamaan uuden täyttötasonhenkilön 
fysiologisiin muutoksiin mukautuen.

• Ei painorajoitusta – kunhan Sensor Ready™ -tyyny on kooltaan 
henkilölle sopiva.

• Helppolukuinen ja ergonomisesti muotoiltu käyttö paneeli.

• Helppo liittää ja irrottaa – irrotettavissa säilytystä varten.

• Kevyt ja luotettava automaattisen virrankatkaisun ansiosta

• Paristoja saatavissa kaikkialla.

• Pitkä paristojen kestoikä varaustilan ilmaisimella.

• Useita päällysvaihtoehtoja Sensor Ready™ -tyynyille.

• Helppo puhdistaa ja desinfioida.

TEKNISET TIEDOT

SISÄLTÄÄ: Smart Check -laitteen, käyttö-
ohjekirjan, säilytyskotelon ja tuote-
rekisteröintikortin

Takuu: 24 kuukauden rajoitettu takuu

U.S. Medicare -koodi: E2622 / E2623
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MATERIAALIT

Pyörätuolipehmusteet on tehty neopreenikumista, jossa on  
nikkelipäällysteiset messinkiventtiilit.

Vakiopäällisen (UCFR) ylä- ja alamateriaalit ovat 
100- prosenttista FR-polyesteria. Pohjamateriaalion 
100- prosenttista PVC-lujitettua polyesteria, jokaestää istuin-
tyynyn liukumisen alustalla. 

TUOTTEEN PUHDISTUS JA DESINFIOINTI

Puhdistus ja desinfiointi ovat kaksi eri toimenpidettä. Puhdis-
tus on suoritettava ennen desinfiointia. Tuote pitää puhdis-
taa, desinfioida ja sen asianmukainen toiminta pitää tarkistaa 
potilaiden välillä.

Päällisen puhdistus: Poista ensin päällinen pehmusteen 
ympäriltä. Konepesu lämpimässä vedessä (40 °C) miedolla 
pesuaineella, varovainen pesuohjelma, tai pyyhi puhtaaksi 
neutraalilla puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä. Rumpu-
kuivaus alhaisessa lämpö tilassa.

Päällisen desinfiointi: Pese käsin lämpimässä vedessä käyt-
täen 125 ml klooripuhdistusainetta per 1 litra vettä. Huuhtele 
sitten huolellisesti. Päällinen voidaan myös desinfioida 
pesemällä kuumassa vedessä (60 °C). Anna kuivua ilmassa.

HUOMAA: Noudata klooripuhdistusaineen mukana tulevia 
turva ohjeita.

Pehmusteen puhdistus: Poista päällinen, sulje venttiilit ja 
aseta se suureen pesualtaaseen. Hankaa kaikki pehmusteen 
pinnat varovasti pehmeällä muovijouhiharjalla, pesusienellä 
tai pesula pulla. ROHO, Inc. suosittelee astianpesuaineen, 
pyykinpesuaineen tai muun yleispuhdistusaineen käyttöä. 
Laitoskäytössä voidaan käyttää yleistä desinfiointipuhdistus-
ainetta. Huuhtele vedellä. Taputtele kuivaksi pyyhkeellä tai 
anna kuivua ilmassa.

Pehmusteen desinfiointi: Toista yllä olevat puhdistusohjeet 
käyttäen germisidistä desinfiointiainetta, joka täyttää infek-
tionhallinnan tarpeet (ROHO, Inc. suosittelee tuberkuloosi-
bakteereja tappavan desinfiointiaineen käyttöä). Liuosta, 
jossa on 125 ml klooripuhdistusainetta per 1 litra vettä, voi-
daan myös käyttää. Pidä puhdas pehmuste kasteltuna kloori-

Tuotetiedot

puhdistusaineliuoksella 10 minuuttia. Huuhtele huolellisesti ja 
anna kuivua puhdistusohjeiden mukaisesti. 

HUOMAA: Useimmat germisidiset desinfiointiaineet ovat 
turvallisia, jos niitä käytetään valmistajan antamien laimen-
nusohjeiden mukaan.

Pehmusteen sterilointi: ROHO, Inc. suosittelee voimak kaasti , 
ettei käytetä sterilointimenetelmiä, joissa lämpötila on yli 
 93 °C. Korkeat lämpötilat nopeuttavat vanhentumista ja 
voivat vioittaa tyynyä. Jos laitoskohtaiset protokollat edel-
lyttävät sterilointia, avaa venttiilit ja käytä alinta mahdollista 
lämpötilaa ja lyhintä mahdollista aikaa. Kaasusterilointi on 
parempi vaihtoehto kuin höyryautoklaavi, mutta kumpaakaan 
ei suositella. Jos käytetään höyryautoklaavia, varmista, että 
venttiilit ovat auki.

HUOMAA: Älä käytä pehmusteiden kanssa öljypohjaisia 
 voiteita, lanoliinia tai fenolipohjaisia desinfiointiaineita, sillä 
ne voivat heikentää neopreenia. 
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Hybrid Elite SRTM -tyyny
ANTURIVALMIUS

ROHO® Hybrid Elite SR™ 1-venttiiliset tyynyt sisältävät vakio-
varusteena pikaliittimen, joka mahdollistaa näiden tyynyjen 
liittämisen Smart Check -laitteeseen, anturivälineeseen, jotka 
käytetään henkilökohtaisen tyynyn yksilöllisen täyttötason 
säätämiseen ja seuraamiseen.

SHAPE FITTING® -MUOTOUTUVUUS

Kennorakenteensa ansiosta tyyny seuraa kehon liikkeitä ja  
mukautuu niihin jatkuvasti. Kennot mahdollistavat ainut-
laatuisen iho/pehmytkudoksen tuentarpeen täyttämisen läpi 
päivän.

Anatomisesti muotoiltu tyynyn pohja tukee sekä alaraajojen 
että lantion asentoa sekä istuma-asennon hallintaa.

Siirtymiset tyynylle ja tyynyltä pois helpottuvat tyynyn napa-
kan etureunan ansiosta.

IHON/PEHMYTKUDOKSEN SUOJAUS

Yli neljänkymmenen vuoden tutkimustyön, kokemuksen ja  
kehittelyn ansiosta ROHO® DRY FLOATATION® -teknologia 
tarjoaa vertaansa vailla olevan iho/pehmytkudossuojauksen.

HYBRID ELITE SRTM -TYYNY SOVELTUU 
HENKILÖILLE

• joilla on ollut, on riski saada tai on parhaillaan  paine haava,

• jotka tarvitsevat apua tyynyn oikeassa säädössä,

• joilla on normaali tai rajoittunut tunto,

• jotka tarvitsevat tuetumman istuma-asennon,

• jotka tarvitsevat napakamman siirtymäalustan.

Tuotteen pesu ja desinfiointi aiemmin mainituilla ohjeilla.

TEKNISET TIEDOT

SISÄLTÄÄ:  
HYBRID ELITE SRTM -tyynyn, päällisen, käsi-
käyttöisen pumpun, korjaussarjan, käyttö-
ohjekirjan ja tuoterekisteröintikortin

KOOT: (laaja valikoima tuolin leveyden 
mukaan) 36 cm – 61 cm

Paino: vaihtelee koon mukaan, noin 1,4 kg

Takuu: 24 kuukauden rajoitettu takuu

Painorajoitus: 225 kg

U.S. Medicare -koodi: E2622 / E2623
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10 CM KORKEA - 22 VAKIOKOKOA
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TUOTENUMERO KOKO

1RHE1414C-SR 36 cm x 36 cm

1RHE1415C-SR 36 cm x 38 cm

1RHE1416C-SR 36 cm x 41 cm

1RHE1515C-SR 38 cm x 38 cm

1RHE1516C-SR 38 cm x 41 cm

1RHE1517C-SR 38 cm x 43 cm

1RHE1615C-SR 41 cm x 38 cm

1RHE1616C-SR 41 cm x 41 cm

1RHE1617C-SR 41 cm x 43 cm

1RHE1618C-SR 41 cm x 46 cm

1RHE1620C-SR 41 cm x 51 cm

1RHE1716C-SR 43 cm x 41 cm

1RHE1717C-SR 43 cm x 43 cm

1RHE1718C-SR 43 cm x 46 cm

1RHE1720C-SR 43 cm x 51 cm

1RHE1816C-SR 46 cm x 41 cm

1RHE1817C-SR 46 cm x 43 cm

1RHE1818C-SR 46 cm x 46 cm

1RHE1820C-SR 46 cm x 51 cm

1RHE2017C-SR 51 cm x 43 cm

1RHE2018C-SR 51 cm x 46 cm

1RHE2020C-SR 51 cm x 51 cm
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