
SECTION

SECTION ENGLISH

JAY®GS CUSHION

242156

B r u k e r v e i l e d n i n g
JAY®GS Pute 
Viktig kundeinformasjon
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REGISTRERING AV GARANTI: For å aktivere garantien for dette produktet, fyll 
ut og send inn postkortet som er festet til brukerveiledningen og garantiheftet.
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NORSK
ADVARSLER

MERK: 
Kontroller at ingen av delene har blitt skadet under 
transport. IKKE bruk produktet hvis det er tegn til skade. 
Ta kontakt med Sunrise Medical eller leverandøren din 
for ytterligere instruksjoner.

Sunrise Medical anbefaler at du rådfører deg med en 
lege eller en terapeut som har erfaring med puter og 
sittebehov, for å vurdere om en JAY GS-pute er egnet 
for ditt bruk. 

Puter skal kun monteres av:

• en autorisert Sunrise Medical-forhandler
• en kvalifisert terapeut/lege som har mottatt riktig

opplæring enten av Sunrise Medical eller våre
godkjente partnere.

GENERELLE ADVARSLER
• IKKE monter denne puten før du har lest igjennom

og forstått instruksjonene i denne bruksanvisningen.
Hvis du ikke forstår advarslene eller instruksjonene
i denne bruksanvisningen, ta kontakt med en
kvalifisert terapeut, lege, HMS eller leverandør, for å
unngå fare for personskade og produktskade.

• Borrelåsene med hekter og løkker må ikke være
fuktige over lengre perioder, da dette kan løse opp
limet slik at de ikke virker som de skal.

INNLEDNING
JAY GS vokse- og sittestillingspute er utviklet for å gi 
komfortabel støtte, og samtidig tilfredsstille de stadig 
endrede behovene som voksende brukere har.

Les disse instruksjonene nøye og oppbevar heftet for 
fremtidig referanse for å sikre riktig bruk av puten.

Maksimal brukervekt:
• 150 kg for alle størrelser.

ADVARSEL
• Rullestolens tyngdepunkt kan påvirkes når det

monteres en pute i stolen. Dette kan gjøre at
stolen tipper bakover som kan forårsake eventuelle
personskader. Du bør derfor alltid vurdere bruk av
tippesikringer eller amputasjonsbraketter på rullestolen
for å øke dens stabilitet.

• Før du skal sitte over en lengre periode, må du
først prøve puten i et par timer mens en terapeut
undersøker huden din, for å kontrollere at du ikke får
røde trykkmerker. Du må kontrollere huden din daglig
for røde merker. Røde trykkmerker er et klinisk tegn
på begynnende trykksår. Hvis huden blir rød, slutt å
bruke puten umiddelbart og ta kontakt med terapeuten
eller legen din.

• JAY GS-puten er utviklet for å redusere faren for
trykksår. Ingen puter kan derimot gi fullstendig
trykkavlastning eller forhindre trykksår.

ADVARSEL
• La aldri puten ligge utendørs om natten i temperaturer

under 5 °C. La puten ha romtemperatur før du setter
deg på den. Huden kan skades dersom du sitter på
svært varme eller kalde overflater.

• La aldri skarpe gjenstander eller åpen ild komme i
kontakt med puten.

• HINDRINGER: Plasser ALDRI materiale
(kladder,løfteseler og lignende )mellom brukeren og
puten, da dette vil redusere putens funksjon.

• KORREKT PLASSERING AV PUTEN: Puten må
brukes med riktig side opp. Hvis trekket ikke brukes
på riktige måte eller det er av feil størrelse, kan dette
redusere eller eliminere putens funksjon samt øke
faren for trykksår.
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NORSK
MONTERING /  JUSTERING

TILPASSING AV GS-PUTEN

Legg puten på setet i rullestolen. 

MERK:
En fast underlagsstøtte, som f.eks. Jay justerbart fast sete 
eller fast seteinnlegg anbefales.

Ved bruk av en rygg med justerbar dybde i rullestolen, 
f.eks. JAY J3-rygg, skal den bakre delen av puten 
plasseres jevnt med den fremre delen på ryggrørene. 

Ved bruk av rygg med fast dybde, skal det lages 
innsnitt i de bakre hjørnene på putebasen, for å sikre at 
setedybden er 2,5 cm fra knehasene (se merkene på 
underlaget).
På denne måten kan den bakre delen på puten plasseres 
mellom ryggrørene. 

Plasser brukeren på puten slik at sitteknutene synker ned 
midt i oljemassen, mens lårene hviler komfortabelt på den 
fremre delen.

Bruk Jay GS-trykkavlastende oljepad for å oppnå så lavt 
gjennomsnittlig sittetrykk som mulig.

I tillegg bør benstøttene justeres lavt nok til at lårene hviler 
komfortabelt mot fremre delen av puten. 

Puten skal være mellom 0 - 2,5 cm fra knehasene. 

Vurder brukerens sittestilling. 

• Er hoftene i plan? 
• Er bena godt plassert?
• Er brukeren komfortabel? 

Hvis svaret på noen av disse spørsmålene er «nei», se 
avsnittet Tilbehør i dette heftet.

HVORDAN JAY GS-PUTEN «VOKSER»

JAY GS-puten vokser med barnet ved å plassere puten 
lengre fram på underlaget og opprettholde korrekt 
putelengde, evt med lårstøtte. Sitteknutene skal alltid 
synke ned midt i oljemassen!
 

JAY GS-puten vist sammen med andre deler i Vokse- 
og sittesystemet.

JAY GS Rygg

Lårstøtte

JAY GS Pute

JAY justerbart fast sete

Fig. 1.0

Etter hvert som brukeren vokser, forblir området under 
sitteknutene omtrent det samme, mens området under 
lårene forlenges bakover. 
Lårstøtten (se Fig. 1.0) vil gi bedre støtte for bena, 
samtidig som den forhindre at brukeren glir forover i 
setet.
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FORLENGELSE AV PUTEN MED EN 
DYBDEJUSTERBAR RYGG I RULLESTOLEN

Begynn med å plassere brukeren foran på puten, med 
ryggen justert forover fra ryggrørene. 
Etter hvert som brukeren vokser, justeres ryggstøtten 
bakover mot ryggrørene. Dette gjør at brukeren kan sitte 
lengre bak i sittegropen, samtidig som korrekt setedybde 
opprettholdes. 

En lårstøtte kan monteres foran sitteknutene, slik at 
sittegropen tilpasses og støtten for bena optimaliseres. 
Sitteknutene skal være mellom 2,5 til 5 cm bak fremre 
kant på sittegropen. Det følger én lårstøtte med puten. 
Flere kan bestilles ved behov. 

Puten «vokser» med 2,5 cm hver gang en lårstøtte 
monteres.* 
Når ryggen er justert så langt bakover som mulig, kan 
puten flyttes forover for å forlenge den ytterligere.
Den fremre kanten på GS-puten kan plasseres inntil 5 
cm foran kanten på setetrekket, og fortsatt være stabil. 

Bruk av JAY justerbart fast sete anbefales når GS-puten 
forlenges på denne måten. Dette gjør at puten lett kan 
plasseres i ønsket stilling på nytt etter at den er tatt ut av 
rullestolen. 

FORLENGELSE AV PUTEN MED EN FASTMONTERT 
RYGG
I RULLESTOLEN

Kutt de bakre hjørnene på GS- puten, slik at puten kan 
gli mellom ryggrørene på rullestolen for å oppnå riktig 
setedybde.
Riktig setedybde tilsvarer ca. én til to fingerbredder mellom 
knehasene og den fremre kanten på puten. 

Etter hvert som brukeren vokser justeres puten framover, 
samtidig som du sørger for at sitteknutene hele tiden er 
plassert i sittegropen på puten, midt i oljemassen

Husk å opprettholde ønsket avstand mellom knehasene og 
den fremre delen på puten. 

Når puten er justert framover med 2,5 cm eller mer*, 
monteres lårstøtten (medfølger) foran sitteknutene. På 
denne måten vil brukeren forhindres fra å skli forover på 
GS-puten.
Den fremre kanten på GS-puten kan plasseres inntil 5 cm 
foran kanten på setetrekket, og fortsatt være stabil. 

Bruk av JAY justerbart fast sete anbefales når GS-puten 
forlenges på denne måten. Dette gjør at puten lett kan 
plasseres i ønsket stilling på nytt etter at den er tatt ut av 
rullestolen.

Breddejustering av puten oppnås ved bruk av tilbehør. 
Hoftestøtter kan justeres innover med 2,5 cm på hver side, 
og deretter flyttes utover for å gi bedre plass bak på puten 
etter hvert som brukeren vokser. 
Bensamlere (abduktor) kan justeres innover med 2,5 cm på 
hver side, og deretter flyttes utover for å gi bedre plass foran 
på puten etter hvert som brukeren vokser.

 Ved bruk av JAY trykkavlastende oljepad, anbefaler vi kun 
bruk av én lårstøtte.

MERK: 
JAY GS-puten kan brukes med forskjellige rygger, avhengig 
av brukerens funksjonshemning. Prøv JAY J3-rygg for 
moderat aktive brukere. Prøv JAY Fit-rygg for rukere som 
trenger mye støtte. Utvidelse av sittesystemet er mulig med 
alle de ovennevnte produktene når de brukes sammen med 
GS-puten.
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TILBEHØR TIL JAY GS-PUTEN

Fig. 2.0

Bensamler

Hoftestøtter Ekstra oljepad (mini)

Bendeler

GS-puten kan brukes sammen med en rekke JAY-tilbehør, 
inkludert:

• 3D trykkavlastende oljepad (ikke vist) for betydelig 
forbedret trykkavlasting.

• Hoftestøtter for bedre plassering eller tilpasning av 
bredden på puten.

• Bensamlere (abduktor) for å forhindre for stor 
abduksjon eller spredning av bena, eller for å justere 
bredden på puten. 

• Små oljepader som kan kompensere for skjev stilling, 
eller for å gi bedre trykkavlastning og komfort.

• Et utvalg bendelere (abduktor) for økt deling av bena. 
• En 1 cm sittegropoppbygger (ikke vist) for å redusere 

hoftefleksjon for personer med begrenset bevegelighet.

MERK:
GS-puten med standard oljepad eller trykkavlastningspad 
kan brukes sammen med det meste av tilbehøret. 
Et større trekk anbefales ved bruk av store deler. 

ADVARSEL!

Montering av tilbehør bør utføres med veiledning fra lege 
eller terapeut.

KONTROLLERE OM DU "SITTER IGJENNOM" PUTEN

Den standard JAY GS-puten har mindre oljemasse enn 
JAY®J2-puten, fordi den hovedsakelig er utformet for 
posisjon, komfort og kontroll av tonus. Hvis det er stor fare 
for skade på brukerens hud, bør trykkavlastningspaden 
brukes.

ADVARSEL! 

Trykkavlastningspaden må kontrolleres for å forsikre om 
at brukeren ikke sitter gjennom oljemassen, som kan føre 
til rød eller skadet hud.

Maksimal brukervekt: 150 kg for alle størrelser

Evaluering for å kontrollere at brukeren ikke sitter 
gjennom oljemassen (kun trykkavlastningspad):

• Plasser brukeren på puten uten trekk i 2 minutter. 
• Løft brukeren av puten uten å komme borti 

oljemassen. Undersøk området der sitteknutene og 
halebeinet var plassert. 

• Hvis oljemasse mellom bunnen i det nedtrykte 
området og underlaget er 1 cm eller mindre, er det 
nødvendig med mer oljemasse. Ekstra oljepader kan 
kjøpes hos din forhandler. 

• Til GS-puter på 25 cm, 30 cm og 36 cm anvendes de 
små oljepadene. 

• Til GS-puter på 40 cm og 46 cm anvendes standard 
oljepader. 

• Når en oljepad skal brukes, plasseres den langs 
sidene på sittegropen, under trykkavlastningspaden.

• Sett tilbake oljepaden over dem, og foreta en ny 
vurdering.

ADVARSEL!

• Røde trykkmerker er et klinisk tegn på begynnende 
trykksår. 

• Kontroller huden regelmessig for røde merker. 
• Hvis huden blir rød bør ikke puten brukes, og lege 

eller terapeut bør kontaktes umiddelbart.

Oljepad

Skumbase

Minimum 1 cm oljedybde
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VEDLIKEHOLD/RENGJØRING
NORSK

RENGJØRE SKUMBASEN/BENSAMLERNE
Ta av trekket og oljepadsen fra skumbasen. 
Skumbasen kan desinfiseres ved å senke den ned i eller 
spray den med desinfeksjonsmiddel (se diagram på motsatt 
side). Tørk over delene med en ren klut. La delene lufttørke 
helt før du setter tilbake trekket. 

ADVARSEL 

Skumbasen må ikke legges i vann.

RENGJØRE OLJEPADEN 
Ta det utvendige trekket av puten. Fjern oljepaden fra det 
indre trekket. Oljepaden kan desinfiseres ved å spray den 
med desinfeksjonsmiddel (se diagram på motsatt side). Tørk 
deretter delene med en ren, fuktig klut, før du tørker dem 
med en ren, tørr klut. 

ADVARSEL
• Senk aldri oljepaden ned i blekemiddel/klorin.
• Unngå kraftige rengjøringsmidler eller å skrubbe 

oljepaden, da dette kan skade paden og forårsake 
lekkasje.

Hvis det er tegn til slitasje på trekket, skuminnlegget, 
oljepaden eller andre deler, eller hvis du ser at putens 
konsistens er forringet, må du ta kontakt med forhandleren 
din eller Sunrise Medical for å få puten kontrollert.

ENKELT VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING 
• Putens levetid kan forlenges ved hjelp av månedlig 

rengjøring og regelmessig vedlikehold. Vi anbefaler at 
du også kontrollerer putens deler under rengjøring. 

• Kontroller at trekket ikke er slitt eller skadd. Skift ut 
trekket dersom det er revnet, slitt eller skadd på annen 
måte. Kontroller at oljepaden ikke er punktert eller er 
skadd på annen måte. 

• Kontroller underlaget for å forsikre om at eventuelt 
tilbehør fortsatt er riktig plassert.

• Kontroller konsistensen på skummet i delene. 
• Kontroller at oljemassen er jevnt fordelt i puten. Hvis 

massen er fastere på enkelte steder, kan den knas for 
å få tilbake sin normale konsistens. Du kan også ta 
kontakte med leverandøren din angående dette.

• Et inkontinenstrekk vil redusere behovet for vasking.

KONTROLLERE OG RENGJØRE TREKKET
• Ta av trekket på puten og vreng det.
• Maskinvask med varmt vann (maks. temperatur er 

70 °C for mikroklimatiske og stretch-trekk, 60 °C for 
inkontinenstrekk). La deretter trekket lufttørke. 

• Trekket skal ikke strykes.

ADVARSEL
• Trekket skal ikke kjemisk renses, vaskes eller tørkes i 

industrimaskin. 
• Trekket må ikke dampes i trykkoker/autoklaveres. 
• Trekket må ikke blekes.
• Legg skuminnlegget tilbake i trekket når det er vasket 

og tørket. Pass på at den bakre delen på trekket er 
plassert mot den bakre delen på puten.

• Hvis puten brukes på en institusjon, skriv navnet til 
brukeren på trekkenes merkelapper ved bruk av en 
vannfast tusj. Dette vil sørge for at brukeren får tilbake 
sitt eget trekk etter vask.

• Bruk kun JAY-trekk på JAY-puter. Trekket er en viktig 
del for at du skal kunne synke ned i oljemassen for å 
oppnå best mulig trykkavlastning.  Bruk av feil trekk vil 
påvirke putens design og funksjon.

VASKEANVISNINGER
Maskinvask i varmt vann (70 
°C)

Kun klorfritt blekemiddel. 

Lufttørkes

Må ikke strykes

Må ikke renses
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RENGJØRINGSDIAGRAM
NORSK

Godkjente rengjøringsmetoder for JAY-puter
Produkt JAY Lite JAY J3 J2 GS JAY Easy 

Visco
JAY Soft 
Combi P

JAY Xtreme 
Active

JAY Basic JAY Easy JAY 
Balance

Yttertrekk (mikroklimatisk og stretch)
(1). Maskinvask 70°C 

70
         

70 70 70 70 70 70 70 70 70

Utvendig trekk (inkontinens)
(2). Maskinvask 60°C 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Innertrekk
(3). Desinfisering (spray og tørk)

60  

eller vaskes på 60°C

N/A N/A N/A N/A N/A

60

N/A N/A

60

Putebase (skumbase)
(4). Varmesterilisering opp til 
105 °C (1)

Desinfisering (spray og tørk)

              

(5). Desinfisering 
(nedsenking)

Puteelementer
Roho-luftinnlegg

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Posisjoneringsdeler

N/A N/A N/A N/A N/A

Oljepad

N/A N/A N/A N/A

1. 70 °C er den maksimale temperaturen som anbefales.
2. 60 °C er den maksimale temperaturen som anbefales.
3. Innertrekkene på Xtreme Active og Balance kan vaskes på 60 °C, samt sprayes og tørkes over med desinfeksjonsmiddel. Mulighet for misfarging ved 

vask på 60 °C, men trekkenes funksjon vil ikke svekkes.
4. Varmesterilisering gjøres i en autoklav, som er en selvlåsende maskin som steriliserer produkter med trykkdamp).
5. På lav temperatur (< 30°C).

Garantien vil være ugyldig dersom produktet skades fordi disse rengjøringsinstruksene ikke er overholdt eller hvis det er brukt feil rengjøringsmidler.

Anbefalte desinfeksjonsmidler

Alle desinfeksjonsmidler som er oppgitt og anbefalt av Robert Koch Institute: http://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html
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SETTE SAMMEN PUTEN

SETTE SAMMEN JAY GS-PUTEN ETTER 
RENGJØRING

1. Plasser eventuelt tilbehør som brukes på 
skumbasen. Fest oljepaden til skumbasen langs den 
ene siden på borrelåsen. Oljepaden festes deretter 
i midten langs borrelåsen, og til slutt på den andre 
siden på sammen måte. Splitten foran på oljepaden 
skal festes jevnt midt på borrelåsen. Ved bruk av en 
7,5 cm bendeler (abduktor), skal oljepaden festes til 
sidene på tilbehøret. 

2. Kontroller puten for å se om det er tilstrekkelig 
oljemasse i den, slik beskrevet ovenfor.

3. Dra den fremre delen på trekket over puten først, 
og strekk deretter de bakre hjørnene ned og rundt 
basen. 

4. Kontroller den øvre delen på trekket for å se at det 
er riktig plassert.

5. Trekket skal ikke henge ned mellom delene.

ADVARSEL

• Bruk kun JAY-trekk.
• Bruk av trekk som ikke er tilpasset puten kan ha en 

negativ virkning på JAY GS-putens funksjon. 
• Bruk derfor kun JAY-trekk som er konstruert til å 

brukes med JAY GS-puten. (Ikke bruk ekstra trekk 
over JAY GS-trekk).

 
Hvis brukeren ikke er inkontinent, anbefaler vi å bruke 
det perspirasjonsreduserende trekket AirExchange™ når 
det er varmt.
Inkontinensbestandige trekk er standard, slik at puten 
ikke må vaskes ved eventuell søling.

MERK: 
Selv et tettsittende trekk vil etterlate ekstra folder med 
stoff under brukerens seteparti. Dette ekstra stoffet 
sørger for at trekket sitter godt uten trykk mot setepartiet.

MODIFISERING AV BASEN

JAY GS-basen kan lett modifiseres på fabrikken eller av din 
autoriserte leverandør for å dekke spesielle sittebehov. 

Modifiseringene inkluderer: 

• Spesialstørrelser.
• Forskjellige benlengder. 
• Utskjæringer for nedsenkede eller vinklede seter.
• Utskjæringer bak på hjørnene for plassering mellom 

ryggrørene på rullestolen.
• Andre spesialbehov.

ADVARSEL

• JAY GS-puten er hovedsakelig utformet for å gi god 
kroppsholdning og komfort. 

• Hvis det er fare for at brukerens hud kan 
skades, og det er viktig med trykkavlastning, bør 
GS-trykkavlastningspaden brukes.

• Brukere med høy risiko for skade på huden bør 
evalueres nøye av en terapeut før GS-puten anskaffes. 

• JAY GS-puten skal ikke erstatte stell av hud, god diett og 
renslighet. 

• Enhver pute bør i tillegg prøves noen timer mens en 
terapeut eller lege kontrollerer huden, for å forvisse om at 
det ikke utvikler seg røde trykkmerker. 

• Hvis huden blir rød skal ikke puten brukes, og lege eller 
terapeut bør kontaktes. 

• La aldri skarpe gjenstander eller åpen ild komme i 
kontakt med puten. 

• Hvis puten ligger ute over natten ved temperaturer under 
5 °C, bør puten varmes opp til romtemperatur før den tas 
i bruk. Huden kan skades hvis man sitter på svært varme 
eller kalde overflater.
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GARANTI

2 ÅRS BEGRENSET GARANTI

Alle JAY GS-puter er nøye kontrollert og testet for 
å garantere best mulig ytelse Alle JAY GS-puter 
garanteres mot fabrikasjons- og materialfeil i en periode 
på 2 år fra kjøpsdato, forutsatt at puten har blitt brukt 
på normal måte. Dersom det oppstår en fabrikasjons- 
eller materialfeil i løpet av 2 år fra den opprinnelige 
kjøpsdatoen, vil Sunrise Medical etter skjønn reparere 
eller erstatte puten uten omkostninger for kunden. 
Garantien dekker ikke hull, rifter eller brennmerker på 
puten, eller putens avtakbare trekk.
Det avtakbare trekket er garantert fritt for fabrikasjons- 
og materialfeil i en periode på seks (6) måneder 
fra kjøpsdato ved vanlig bruk. Dersom det oppstår 
en fabrikasjons- eller materialfeil i løpet av seks (6) 
måneder fra den opprinnelige kjøpsdatoen, vil Sunrise 
Medical etter skjønn reparere eller erstatte trekket uten 
omkostninger for kunden.
Eventuelle krav eller reparasjoner skal gjøres gjennom 
din autoriserte forhandler. Med unntak av de bestemte 
garantiene som er beskrevet her, skal ingen andre 
garantier, inkludert indirekte garantier om salgbarhet eller 
egnethet for et bestemt formål, gjelde.

TILLEGG TIL GARANTI OG 
VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

Rådfør deg med helseterapeuten din for råd om riktig 
tilpasning, og les følgende informasjon nøye:

• Oljemassen i denne puten kan miste volum over tid.
• Tap av volum kan resultere i at du sitter igjennom 

oljemassen.
• I forbindelse med månedlig rengjøring og kontroll, må 

du kontrollere at puten har nok oljemasse (slik at du 
ikke sitter igjennom massen) og at den har jevn og myk 
konsistens. Se instruksjonene i avsnittet "Kontrollere at 
du ikke sitter igjennom oljemassen" i bruksanvisningen 
og garantibetingelsene. Hvis oljemassen virker fastere 
på enkelte steder, kan du kna den tilbake til sin 
opprinnelige konsistens.

• Hvis du sitter igjennom oljemassen, må du ta kontakt 
med terapeuten din. Hvis du trenger ytterligere hjelp, 
kan du ta kontakt med Sunrise Medical.

ANDRE JAY-PRODUKTER

JAY justerbart fast sete

JAY justerbart fast sete gir et solid underlag og god støtte. JAY GS-puten virker enda bedre på et fast underlag. JAYs 
justerbare faste sete erstatter rullestolens stoffsete med et lett avtakbart sete som kan justeres både i bredde, dybde, høyde 
og vinkel, for å dekke individuelle behov.

J3-rygg

J3-ryggen er lett, komfortabel og justerbar. Sidestøtter, vinkeljustering samt lett montering og demontering gjør J3-ryggen til 
den mest raffinerte ryggstøtten som er tilgjengelig i dag. En ryggstøtte har aldri vært viktigere.

NORSK
ANDRE JAY-PRODUKTER
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Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88 
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland 
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6, 
94-103 Łódź 
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23 
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
The Netherlands
T: +31 (0)30 – 60 82 100
F: +31 (0)30 – 60 55 880
E: info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu 
(International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 247554400
Fax : +30 (0) 247554403
www.sunrisemedical.fr

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza 
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
Faks: +47 66 96 38 80
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Sweden
Tel: +46 (0)31 748 37 00
Fax: +46 (0)31 748 37 37
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d, 
625 00 Brno
Czech Republic
Tel.:  (+420) 547 250 955
Fax:  (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical ApS
Park Allé 289 G
DK-2605 Brøndby
Tlf. 70 22 43 49
Email: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

Sunrise Medical Pty. Ltd. 
6 Healey Circuit, Huntingwood,     
NSW 2148, 
Australia 
Phone: 9678 6600, 
Orders Fax: 9678 6655, 
Admin Fax: 9831 2244. 
Australia  
www.sunrisemedical.com.au

Sunrise Medical 
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue 
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com




