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Minimum and maxium distance between the back tubes:                                  
LBS CM INCH
1 36 - 40 14¼ - 16
2 40 - 44 16 - 17½
3 44 - 48 17½ - 19

  fig. D   fig. C

  fig. B   fig. A

 AVAILABLE STANDARD MODEL

 AVAILABLE STANDARD SIZES

Liberty BC



Vicair® Liberty Back System er designet for å brukes i henhold til beskrivelsen i denne 
manualen. Vennligst les hele manualen før bruk.

Systemet består av følgende deler: 

Rygg stropp
Ryggstroppen er tilpasset over rullestolens  siderør og strammes med velco bånd. 
Ryggstroppen erstatter den originale ryggstøtten, og puten kan plasseres over 
den. Ryggstroppen er laget i forskjellige størrelser for å passe ulike dimensjoner av 
rullestolen og puten. 

Inner puten
Inner puten er laget av en polyvinyl bag, fylt med et spesifikt antall triangulære, 
luftfylte SmartCells™ samt tynt lag med silikon. Puten har to kammer, og det er 
plassert en ventil i det bakre høyre hjørne. 

Ytter trekk
Yttertrekket er laget av nylon og Comfair, et pustende materiale som kan strekkes i to 
retninger. Et skum innlegg er tilpasset i ryggen. Det store rommet på baksiden gjør 
det mulig å tilpasse puten over rygg stroppen. 

Vicair anbefaler å installere og justere Liberty puten under oppsyn av terapeut eller 
forhandler.  

Sjekk størrelsen
Sjekk, sammen med terapeut eller selger, at puten passer kroppen og rullestolen din. 
Puten skal ha samme bredde som setet på rullestolen, eller være litt mindre. 

Tilpass rygg stroppene 
• Fjern den originale ryggen fra rullestolen. 
• Åpne de to små Velcro båndene i bunnen av hjørnene. 
• Før sidestykkene over siderørene på rullestolen. 
• Fest de to Velcro båndene i bunnen av hjørnene (fig. A). 
• Sett klemmene i hullene i de øverste hjørnene. Bruk de små klemmene på siderør 

str. 22-25 mm. Bruk større klemmer på siderør str. 25-28 mm.
• Lukk klemmene slik at de lukker seg tett rundt siderørene (fig. B).
• Stram de vide velcrobåndene. For ekstra sikkerhet, kan velcrobåndene tres igjennom 

beltet, slik at de er låst i en sikker posisjon. 
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Tilpasse puten over ryggstroppen 
• Fjern den gjennomsiktige plastemballasjen fra puten. 
• Løsriv ryggpanelet fra Velco festet i bunn av puten. 
• Plasser puten mot ryggstroppen og plasser ryggpanelet over ryggstroppen (fig. C). 

Lukk Velcro festet i bunn av panelet. Sluttresultatet skal se ut som på fig. D.

• Sitt I rullestolen i noen minutter slik at ryggputen kan tilpasse seg kroppen din.  
• Med hjelp fra terapeuten eller selger justeres ryggsystemet til ønsket posisjon. 
• I motsetning til Liberty putene, skal ikke ventilen bak åpnes for å justere puten

Sjekk for “bottoming out”
Ryggen og ryggraden din skal ikke komme i kontakt med bunnen av puten. En sjekk 
for “bottoming out” bør gjøres første ved førstegangsbruk, og etter hver justering som 
gjøres. 

• Sitt med ryggen mot puten i ca 20 minutter.
• Len deg rolig fremover i rullestolen.  
• Terapeuten fører en hånd mellom puten og ryggen din. 
• Se til at ryggen din er støttet av minst et fullt lag med SmartCells™.
• Ikke bruk puten dersom du sitter igjennom. I de fleste tilfeller vil det løse problemet 

å benytte en annen modell eller størrelse på puten. 

Stabilitet
Bruk av Liberty Rygg System kan påvirke den statiske og den dynamiske adferden til 
rullestolen. Sjekk og test balansen og stabiliteten på rullestolen med hjelp terapeut 
eller selger. 

Sjekk huden for rødhet 
Sjekk huden din regelmessig for rødhet, spesielt de første dagene. Dersom det 
oppstår rødhet som ikke forsvinner etter 15 minutter, skal du ikke fortsette å bruke 
puten. Ta da kontakt med terapeut eller forhandler.

Bruk ved høyt lufttrykk 
På grunn av at hver SmartCell™ er fylt med luft, kan puten bli fastere og kjennes 
annerledes dersom den brukes på steder med høyt lufttrykk, eller i fly. Vicair® 
anbefaler ikke å bruke putene over 2400 m (8000 ft).
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Bruk i kjøretøy 
Det er foreløpig ingen tilgjengelige testdata om sikker bruk av Vicair® putene i 
motoriserte kjøretøy. Vi vil derfor ikke anbefale å bruke putene i kjøretøy. 
Som et alternativ, kan Academy Allrounder (som kan festes til brukerens kropp) 
brukes, dersom du ønsker mer beskyttelse under transport. Å få en biltilpasser til å 
plassere en pute ned i et bilsete, er et annet alternativ.

Flytte puten til en ny bruker  
Før man lar en ny person bruke puten, skal innerputen rengjøres og yttertrekket 
vaskes. Desinfiser begge deler. Se etter at puten er riktig justert til den andre 
personen.  

Erstatting av yttertrekket 
Ved normalt bruk, anbefaler Vicair å erstatte yttertrekket hvert år. Nye trekk kan 
kjøpes separate.

Flammesikkerhet 
Ikke bruk eller legg puten nær en åpen flamme, eller kilder med høye temperaturer. 

      Advarsel: puten skal ikke høytrykkspyles eller vaskes i autoclave. Puten tåler ikke 
høy varme eller høyt trykk. 

Sjekk for slitasje eller flate celler 
Hver tredje måned, bør puten sjekkes for slitasje og flate celler. Ved alvorlig skade, 
eller dersom et stort antall celler er flate, skal du ikke fortsette å bruke puten. Ta 
kontakt med forhandler.   

Rengjøring av innerputen 
• Tørk over innerputen med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel. 
• Ikke benytt aggressive slipemidler, eller skarpe objekter for å rengjøre innerputen. 
• Ikke vask innerputen i vaskemaskin.

Rengjøring av yttertrekket 
Fjern skuminnlegget. Yttertrekket kan vaskes i vaskemaskin med innsiden ut. Se 
instruksjoner på merkelappen på innsiden av trekket. 
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Desinfisering av puten   
I tilfelle puten er skitnet til med kroppsvæske, og den skal brukes av en annen person, 
må puten desinfiseres for å unngå smitte. 
• Rengjør innerputen og yttertrekket som beskrevet ovenfor. Bruk antibakterielt 

middel når du vasker yttertrekket. 
• Spray yttertrekket og innerputen med desinfeksjonsmiddel.

Vicair tilbyr en begrenset garanti mot defekter i tilvirkningen og i materialene for 
en periode over to (2) år etter den opprinnelige kjøpsdato, forusatt at produktet er 
normalt brukt. Enhver skade som oppstår på grunn av unormal bruk, feil behandling,  
rengjøring eller neglisjering  er ekskludert fra garantien. Skulle det oppstå en defekt i 
materialene eller tilvirkningen innen to (2) år fra den opprinnelige kjøpsdato, vil Vicair 
etter eget valg, reparere eller erstatte produktet uten ekstra kostnader. Yttertrekket er 
ekskludert fra denne garantien. Garantien begrenser seg til reparasjoner og erstatning 
av produktet. 

For ytterligere opplysninger om produktet kan du besøke vår hjemmeside: www.vicair.
com.
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