Standard Air -tyynyjen
käyttöohje

Ilmakennotyyny dynaamisella ilmavirtauksella
Käyttäjät: Lukekaa ohjeet ennen tuotteen käyttöä ja
säästäkää nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten

Tietoja tästä oppaasta
Tämä käyttöohje sisältää tietoja Star-tyynystä. Lue käyttöohjeet kokonaan ennen käyttöä. Star Cushion Products, Inc. ei vastaa mistään
ongelmista, jos ohjeita ei noudateta. Jos sinulla on muuta kysyttävää
USA:ssa, ota yhteyttä Star Cushioniin. Kansainvälisten asiakkaiden
tulee ottaa yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
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Käyttötarkoitus:
Jokainen tämän käyttöohjeen Star Cushion -tuote on ilmalla säädettävä, kennomaisella rakenteella toteutettu pyörätuolin istuintyyny. Painorajoitusta ei ole, jos tyyny on
käyttäjälle sopivan kokoinen.
Star Cushion Products, Inc. suosittelee, että terveydenhuoltoalan ammattilainen, joka
on erikoistunut pyörätuolin käyttäjän istumiseen, asentoihin ja liikkumiseen arvioi,
onko tyyny sopiva kyseiselle henkilölle sekä tuleeko tyynyn kanssa käyttää erillistä
kovapohjalevyä istuinverhoilun päällä.
Kussakin seuraavista tuotteista hyödynnetään dynaamista ilmavirtausteknologiaa.
Istuintyynyt on tarkoitettu mukautumaan käyttäjän muotoon niin, että ne suojaavat
ihoa ja pehmytkudoksia sekä edistävät haavan ympäristön parantumista.
Matala Standard Air (2” / 5 cm) yhden venttiilin Star Cushion -tyyny
Keskikorkea Standard Air (3” / 7,5 cm) yhden venttiilin Star Cushion -tyyny
Korkea Standard Air (4” / 10 cm) yhden venttiilin Star Cushion -tyyny
Ekstrakorkea (5” / 13 cm) yhden venttiilin Star Cushion -tyyny
Kussakin seuraavista tuotteista hyödynnetään dynaamista ilmavirtausteknologiaa, ja
ne ovat tarkoitettu mukautumaan käyttäjän muotoon niin, että ne suojaavat ihoa/
pehmytkudoksia ja edistävät haavan ympäristön parantumista.
Matala (2” / 5 cm) kahden venttiilin Star Cushion -tyyny
Matala (2” / 5 cm) neljän venttiilin Star Cushion -tyyny
Keskikorkea (3” / 7,5 cm) kahden venttiilin Star Cushion -tyyny
Keskikorkea (3” / 7,5 cm) neljän venttiilin Star Cushion -tyyny
Korkea (4” / 10 cm) kahden venttiilin Star Cushion -tyyny
Korkea (4” / 10 cm) neljän venttiilin Star Cushion -tyyny
Ekstrakorkea (5” / 13 cm) kahden venttiilin Star Cushion -tyyny
Ekstrakorkea (5” / 13 cm) neljän venttiilin Star Cushion -tyyny
Coccyx Relief Cushion (CXR) -tyyny, kahden venttiilin Star Cushion -tyyny
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Asiakkaan vastuu:
-	
Kaikki tämän käyttöohjeen ohjeet on luettava ja niitä on noudatettava
-	
Tarkista ja säädä tyyny säännöllisesti ja varmista, että se on täytetty ja joustaa asianmukaisesti. Suosittelemme tekemään tarkistukset päivittäin.
-	
Jos et pysty tekemään jotain tämän ohjeen suosituksista, pyydä apua
-	
Jos tarvitset apua tämän ohjeen tehtävien ymmärtämisessä, pyydä apua
istumiseen, asentoihin ja liikkuvuuteen erikoistuneelta terapeutilta

Varoitukset:

	Tarkista täyttö: Vähintään kerran päivässä.
	Tarkista iho: Tarkista iho usein, vähintään kerran päivässä. Ihon ja pehmytkudosten vauriot voivat johtua monesta syystä, jotka voivat vaihdella
potilaskohtaisesti. Punoitus, mustelmat tai ihon värimuutokset voi merkitä
pehmytkudosvauriota tai ihon rikkoutumista. Jos näin tapahtuu, ota välittömästi yhteyttä hoitavaan lääkäriin.
	Tyynyn ja päällisen yhteensopivuus: Tyynyn ja päällisen tulee olla yhteensopivaa kokoa, ja niitä on käytettävä tämän käyttöohjeen mukaan. Muussa
tapauksessa tyynyn tuomat edut voivat vähentyä tai jopa estyä, mikä lisää
iholle ja/tai pehmytkudoksille aiheutuvaa vaaraa. Lisäksi se saattaa lisätä
epävakauden ja putoamisen vaaraa.
	Tyynyn ja päällisen suunta: Star Cushion -tyynyä tulee käyttää ilmakennot
ylöspäin. Jos tyyny ei ole ylöspäin tai jos suojaa ei käytetä oikein, tyynyn
tuomat edut voivat vähentyä tai jopa estyä, mikä lisää iholle ja/tai pehmytkudoksille aiheutuvaa vaaraa.
	Vajaa täyttö: ÄLÄ KÄYTÄ vajaaksi täytettyä tyynyä. Riittämätön täyttö tai
ilman karkaaminen tyynystä voi heikentää kehon saamaa tukea. On tärkeää, että käyttäjä uppoaa tyynyyn, mutta ei kosketa tyynyn pohjaa. Pohjan
kosketuksen seurauksena voi syntyä painepiikkialueita, jotka pitkittyessään
saattavat aiheuttaa iholle ja/tai pehmytkudokselle rikkoutumisvaaran.
	Ylitäyttäminen: ÄLÄ KÄYTÄ liian täyteen täytettyä tyynyä. Jos tyyny ei ole
oikeassa asennossa käyttäjään nähden, se aiheuttaa painepiikkejä. Tämä
heikentää tai kokonaan poistaa tyynyn tuomat edut sekä lisää iholle ja/tai
pehmytkudoksille aiheutuvaa vaaraa.
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	Ilmasto: Jos tyynyä on säilytetty alle 0 °C:n lämpötilassa ja se on epätavalli-

sen jäykkä, anna tyynyn lämmetä huoneen lämpöiseksi. Puristele sitten tyynyä käsissäsi tai rullaa se kiinni ja auki (venttiili avoinna), kunnes neopreeni
on taas pehmeää ja taipuisaa. Toista säätötoimenpiteet ennen käyttöä. Vältä
kovaa kuumuutta ja pidä tuote poissa lämmönlähteiden, kuuman tuhkan tai
avotulen läheisyydestä.
	Paine: Korkeuden muutokset voivat edellyttää tyynyn täytön säätämistä
uudelleen. Tarkista täyttö aina, kun korkeus muuttuu.
	Puhkeaminen: Jotta tyyny ei puhkeaisi, säilytä sitä poissa terävien esineiden
lähettyviltä.
	Käsittely: ÄLÄ kanna tai vedä tyynyä venttiilistä. Kanna tyynyä päällisen kahvasta tai nosta ja kanna sitä pohjasta kiinni pitäen.
	Esteet: ÄLÄ aseta esteitä käyttäjään ja tyynyn väliin, sillä se saattaa heikentää
tai kokonaan poistaa sen tuomat edut ja lisätä iholle ja/tai pehmytkudoksille
aiheutuvaa vaaraa.
	Epävakaus/putoamisvaara: ÄLÄ käytä tyynyä muiden tuotteiden tai materiaalien kanssa tai päällä, jos niitä ei ole lueteltu kohdassa Käyttötarkoitus.
Seurauksena saattaa olla epävakaa käyttö ja/tai putoaminen.
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Tuotespesifikaatiot:
Tässä käyttöohjeessa mainitut tyynyt on valmistettu lateksittomasta neopreenistä,
jossa on uretaanipohja ja galvanoidut kupariventtiilit. Nämä tyynyt kestävät käytössä
oikein käytettyinä ja huollettuina (pieniä korjauksia saatetaan tarvita) 5 vuotta.
Tyyny

Korkeus

Keskipaino*

Matala Standard Air (yksi, kaksi tai neljä venttiiliä)

2” (5 cm)

2,15 lbs (0,98 kg)

Keskikorkea Standard Air (yksi, kaksi tai neljä
venttiiliä)

3” (7,6 cm)

2,75 lbs (1,25 kg)

Korkea Standard Air (yksi, kaksi tai neljä venttiiliä)

4” (10 cm)

3,35 lbs (1,52 kg)

Ekstrakorkea (yksi, kaksi tai neljä venttiiliä)

5” (12,7 cm)

4,50 lbs (2,04 kg)

Coccyx Relief Cushion (kaksoisventtiili)

4” (10 cm)

3,10 lbs (1,41 kg)

*Huomaa: Keskiarvopainot on ilmoitettu kennotyynyille 9 x 9.
Kennot: Tyynyt 2” (5 cm), 3” (7,6 cm) tai 4” (10
cm)

Leveys/syvyys
(tuumaa)

Leveys/syvyys (cm)

6

11.75”

30 cm

7

13.5”

34 cm

8

15.5”

39 cm

9

17.25”

44 cm

10

19.25”

49 cm

11

21”

53 cm

12

22.75”

58 cm

13

24.75”

63 cm

14

26.5”

67 cm

Kennot: 5” (12,7 cm) tyynyt

Leveys/syvyys (tuumaa)

Leveys/syvyys (cm)

6

14”

36 cm

7

16”

41 cm

8

18”

46 cm

9

20”

51 cm

10

22”

56 cm

11

24”

61 cm

12

26”

66 cm

13

28”

71 cm

14

30”

76 cm

Huomaa: Yllä olevia taulukoita ei ole rajoitettu
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Toimitussisältö:
A – Päällinen: Päälliset on valmistettu nailonista, spandeksista, polyesteristä sekä
luistamattomasta materiaalista, jotta tyyny ei liikkuisi
pinnalla
B – Ilmakennot: Kennot on kytketty toisiinsa, joten ilma kiertää tasaisesti koko tyynyn
alueella
C – täyttöventtiili: tukee ilman virtausta tyynyyn
D -– Pumppu: kaksitoiminen pumppu, jolla täytetään ilmakennot täyttöventtiilin
kautta
E - korjaussarja: Pienet tyynyn reiät voidaan korjata helposti korjaussarjalla. Korjaussarja sisältää 3 paikkaa, hiomapaperia, 3 hammastikkua ja ohjekortin.
F – omistajan opas

A

B

C

D
F

E
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Käyttöohjeet:
Lue ohjeet huolellisesti ja noudata ohjeita Star Cushion -tyynyn oikeaa säätämistä
varten. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tämän dynaamisen ilmakennotyynyn väärän täyttämisen, jolloin se ei toimi suunnitellun mukaisesti.
Tyynyn täyttäminen:
1.	
Tuotetta pitää käyttää ilmakennot ylöspäin.
2.	
Paikanna tyynyn ilmaventtiilit ja avaa se (ne) kääntämällä hopeanväristä
kärkeä vastapäivään. Älä käytä voimaa venttiilin avaamiseen tai sulkemiseen.
Venttiilistä saa helposti erittäin tiiviin.

3.	
Kiinnitä mustan käsipumpun kumiletkun pää avoimeen venttiiliin. Varmista,
että pumpun letku tulee tiiviisti venttiilin päälle.
4.	
Kun pumppu on kiinnitetty, pumppaa tyyny kohtalaisen täyteen.
	
Huomaa: Kohtalainen täyttö on saavutettu, kun tyynyn keskiosa alkaa nousta
kaarelle.
Tyynyn täyttäminen omien tarpeiden mukaan:
5.	
Irrota pumppu tyynyn venttiilistä ja avaa venttiilin kärkeä kääntämällä sitä
vähän myötäpäivään.

6.

Kun venttiili on kiinni, ilmaa ei pääse ulos.
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Tyynyn täyttäminen omien tarpeiden mukaan:
7.	
Aseta nyt tyyny tuolille täyttöventtiili eteenpäin. Jos kyseessä on yhden
venttiilin malli, venttiili sijaitsee edessä vasemmassa kulmassa tyynyn
päältä katsoen. Istu tyynylle ja tuolille asianmukaisessa istuma-asennossa.
Varmista, että kädet ja jalat ovat asianmukaisessa ja mukavassa asennossa.

8.	
Aseta nyt käsi tyynyn ja luisimman kohdan, yleensä istuinkyhmyn, väliin.
9.	
Avaa venttiiliä ja aloita hitaasti ilman päästäminen tyynystä. Käytä sormiasi
mittana luisimman kohtasi ja tyynyn pohjan välillä, kun ilmaa päästetään
tyynystä.

2cm

10.	
Jatka ilman päästämistä, kunnes olet suunnilleen ¾” (2 cm:n) päässä tyynyn
pohjasta (katso kuva). Sulje tässä vaiheessa venttiiliä varovasti kääntämällä
ulompaa hopeanväristä kärkeä myötäpäivään suljettuun asentoon.
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Päällisen käyttö ja irrottaminen:
Jokainen tyyny toimitetaan päällisellä, jotta tyynyn kennot eivät laajene tyynyn
mittoja suuremmiksi esimerkiksi siirryttäessä pyörätuoliin siirtymälaudalla. Päällisen
pohja on valmistettu luistamattomasta materiaalista, johon on kiinnitetty tarranauhat
pitämään tyyny paremmin paikoillaan tuolissa.
Tyynyn suojaaminen:
	
1. Aseta päällinen tasaiselle pinnalle luistamaton materiaali ylöspäin ja tarranauha itseesi päin.
	
2. Avaa tarranauhalla varustettu läppä ja työnnä tyyny päälliseen kennot
alaspäin (jos kyseessä on yksi- tai kaksiventtiilinen tyyny, venttiilit työnnetään päälliseen ensin).
	
3. Sulje tarranauhalla varustettu läppä ja käännä tyyny toisin päin, jolloin
kennot osoittavat ylöspäin.
	
4. Varmista, että venttiili(t) tulee ulos kulmasta täyttöä ja tyhjennystä varten.
Tyyny on nyt valmis käytettäväksi heti, kun se on oikein säädetty (katso käyttöohjeet).
	
5. Aseta päällisellä peitetty tyyny tuoliin. Luistamaton materiaali on pohjalla,
kennot peitettyinä ja venttiili(t) kohti kulmaa (kulmia). Lue tyynyn merkintä
ja varmista, että tyyny on asetettu tuoliin oikein päin.

Päällisen poistaminen: Irrota tarranauhalla varustettu läppä ja poista tyyny päällisestä. Kiinnitä tarranauhat takaisin ennen päällisen puhdistamista tai mahdollisten
vaurioiden tarkistamista. Vaihda tarvittaessa.
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Päällisen puhdistus- ja desinfiointiohjeet:
Sulje tarranauha ennen pesua!
Päällisen puhdistus: Poista päällinen. Konepesu kirjopesulla maks. 60 °C miedolla
pesuaineella. Pestävä samanväristen kanssa. Ei valkaisua. Huuhtele kylmässä vedessä
ja rumpukuivaa alhaisessa lämpötilassa tai ripusta kuivumaan.
Päällisen desinfiointi: Desinfiointia varten päällinen voidaan pestä koneessa kuumassa vedessä (80 °C). Rumpukuivaus matalassa lämpötilassa.
Star Cushion Products, Inc. ei vastaa vahingoista, joita pesukone tai kuivain saattavat
aiheuttaa.

Tyynyn puhdistus- ja desinfiointiohjeet:
Ennen puhdistusta/desinfiointia tyynyn päällinen on poistettava ja pestävä erikseen.
Puhdistuksessa tuotteesta poistetaan lika ja orgaaninen materiaali.
Desinfioinnilla tapetaan patogeeniset mikro-organismit.
Puhdistusta edellytetään ennen desinfiointia.
Tyynyn puhdistus: Sulje tyynyn venttiili(t). Pese Star Cushion -tyyny käsin pesuliinalla,
sienellä ja/tai pehmeällä harjalla haaleassa vedessä nestemäisellä astianpesuaineella, pyykinpesuaineella tai yleispesuaineella. (ÄLÄ KÄYTÄ konetiskiaineita, sillä ne
ovat liian syövyttäviä). Liuota tarvittaessa tuotetta tuotemerkintöjen mukaan pinnan
puhdistamiseksi. Harjaa kaikki ilmakennot ja niiden välit huolellisesti. Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä. Anna tyynyn kuivua noin 15 minuuttia. Jos se ei ole täysin
kuiva, kuivaa märät kohdat pyyhkeellä. ÄLÄ LAITA TYYNYÄ PESUKONEESEEN, KUIVAIMEEN TAI YLI 37 °C:N LÄMPÖTILAAN.
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Tyynyn desinfiointi: Säännöllinen puhdistus on ainoa suositeltava toimenpide, ellei
potilaalla ole diagnosoitua infektiota tai avohaavaa. Jos desinfiointia tarvitaan, noudata yllä annettuja puhdistusohjeita sekoittamalla 1 osa kotitalouskäyttöön tarkoitettua
kloorivalkaisuainetta 9 osaan lämmintä vettä. Liota 10 minuuttia liuoksessa, huuhtele
kokonaan ja kuivaa huolellisesti. Älä käytä laimentamatonta valkaisuainetta!
Huomaa: Useimmat bakteereja tappavat desinfiointiaineet ovat turvallisia valmistajan
ohjeiden mukaan käytettyinä.
ÄLÄ:
-	
konepese tai rumpukuivaa tyynyä.
-	
käytä hankausaineita kuten teräsvillaa tai hankauslappuja.
-	
käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät bensiiniä tai orgaanisia liuottimia.
-	
päästä vettä tai puhdistusnestettä tuotteeseen (varmista, että venttiili(t) ovat kiinni ennen kuin aloitat).
-	
altista tuotetta ultraviolettivaloon tai otsonikaasun perustuville puhdistusmenetelmille.
-	
käytä öljypohjaisia emulsioita, lanoliinia tai fenolipohjaisia desinfiointituotteita, sillä ne saattavat heikentää materiaaleja.
Tyynyn sterilointi: Noudata yllä olevia puhdistus- ja desinfiointiohjeita. Star Cushion -tuotteita ei ole pakattu steriileiksi, eikä niitä tarvitse steriloida ennen käyttöä.
Korkeat lämpötilat saattavat nopeuttaa tuotteen ikääntymistä ja aiheuttaa vaurioita tai vikoja. Jos laitoksen toimintatavat edellyttävät sterilointia, avaa venttiili(t) ja
käytä alhaisinta mahdollista lämpötilaa lyhyimmän mahdollisen ajan. Kumpaakaan
ei suositella, mutta kaasulla sterilointi on parempi vaihtoehto kuin höyryautoklaavi.
Jos prosessissa käytetään paineta, varmista että kaikki venttiilit ovat auki, jotta tuote
ei vaurioidu. Star Cushion Products, Inc. suosittelee ehdottomasti välttämään ilmasäädettävien tuotteiden kohdalla sterilointimenetelmiä, joissa käytetään yli 82 °C:n
lämpötiloja.
Hajunpoisto: Hajunpoisto suoritetaan sekoittamalla yksi ruokalusikallinen ruokasoodaa (25 gm/l) 10 osaan vettä. Liota useampi tunti, huuhtele ja jätä kuivumaan. Tämän
voi joutua toistamaan useampaan kertaan. Puhdista tuote usein tai käytä inkontinenssipäällistä voimakkaiden hajujen ja tahrojen välttämiseksi.
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Takuu:

Tyynyn rajoitettu kahden vuoden takuu
Rajoitettu tyynyn päällisen kolmenkymmenen päivän takuu

Star Cushion antaa materiaali- ja/tai valmistusvirheiden varalta tyynylle takuun kahdeksi vuodeksi ostopäivästä lukien ja tyynyn päälliselle kolmeksikymmeneksi päiväksi
ostopäivästä lukien.
Tyynyn tai sen päällisen takuu ei kata seuraavaa:
1.	
osien vaihdot tai korjaukset, jotka johtuvat väärästä käytöstä, laiminlyönneistä tai ulkopuolisten esineiden aiheuttamista rei’istä.
2. 	
päivittäinen kuluminen tai vahingot, jotka johtuvat näiden käyttöohjeiden sisältämien ohjeiden laiminlyönnistä.
Takuun myöntäjä ei ole vastuussa välillisistä tai tuottamuksellisista vahingoista.
Star Cushion edellyttää takuujakson todentamiseen todistusta ostopäivästä kuten
alkuperäistä ostokuittia.
Takuuhuolto on saatavilla palauttamalla tyyny ja/tai päällinen käyttäjän omalla kustannuksella osoitteella:
Star Cushion Products, Inc.
Attn: Repairs
5 Commerce Drive
Freeburg, IL 62243, USA
Osa osavaltioista ei hyväksy rajoituksia siihen, kuinka pitkään takuu on voimassa, joten nämä rajoitukset eivät ehkä koske sinua. Kaikki myönnetyt takuut tämän tuotteen
suhteen on rajoitettu kahteen vuoteen ostopäivästä tyynylle ja 30 päivään tyynyn
päälliselle.
Tämä takuu antaa ostajalle tietyt lailliset oikeudet. Sinulla saattaa olla myös muita
oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.
Kansainvälinen takuu: Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Jälleenmyyjäluettelo
löytyy osoitteesta www.starcushion.com tai ottamalla yhteyttä Star Cushioniin (katso
yhteystiedot).

Palautukset:

Kaikkien palautettavien tuotteiden on oltava uusia ja käyttämättömiä. Palautukseen
on saatava Star Cushion Products Inc:n etukäteislupa, ja palautusmaksu saatetaan
periä. Ennen tuotteen palauttamista Yhdysvaltoihin on oltava yhteydessä takuuosas12
toomme.

Vianmääritys:
Ilma ei pysy tuotteessa:
1. Avaa venttiili(t) vastapäivään kääntämällä ja lisää tyynyyn ilmaa mustalla
käsipumpulla.
2. Sulje venttiili(t) tiukasti kääntämällä venttiileitä myötäpäivään.
Jos ilma ei edelleenkään pysy
3. Tarkista, ettei näkyviä reikiä ole. Jos reikiä ei ole näkyvissä, upota tyyny
(venttiilit tiukasti kiinni) vesialtaaseen tai -ammeeseen ja tarkista, näkyykö
kuplia.
		- Jos löydät neulanpään kokoisia reikiä, käytä tuotteen mukana
toimitettua korjaussarjaa ja noudata sen ohjeita.
		- Jos suuria reikiä tai muita vuotoja löytyy, lue kohta Takuu.
Epämukava/epävakaa tuote:
- Varmista, ettei tyyny ole täytetty liian täyteen (lue käyttöohjeet).
-V
 armista, että ilmakennot ja suojan venyvä päällys ovat ylöspäin (merkintä
“UP”).
- Varmista, ettei tyyny ole liian suuri tai pieni kyseiseen pyörätuoliin.
Anna käyttäjän istua tyynyllä vähintään tunnin ja tottua tuotteen pinnan rakenteeseen ja vajota ilmakennoihin.

Hävittäminen:
Tämän tuotteen osiin ei tunneta liittyvän ympäristövaaroja oikein käytettynä ja
hävitettynä. Tuotteen ja/tai sen osien hävittäminen tulee tehdä voimassa olevien
määräysten ja lakien mukaan. EI SAA HÄVITTÄÄ POLTTAMALLA.
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Yhteystiedot:
Yhdysvalloissa:
Star Cushion Products, Inc. Asiakaspalvelu ja takuuhuolto:
Puhelin: 888-277-7827
Faksi: 618-539-7073
www.starcushion.com
Asiakaspalvelu/takuuhuolto: CS@StarCushion.com
Huomaa: Jos tuotteiden palauttamiseen on annettu lupa, lähetä ne osoitteella:
Star Cushion Products, Inc.
5 Commerce Drive
Freeburg, IL 62243, USA
Muualla kuin Yhdysvalloissa:
Star Cushion, kansainvälinen: intl@starcushion.com
Tai käy osoitteessa www.starcushion.com, josta löytyy jälleenmyyjäluettelo.

Etac AB (export)
Box 203
334 24 Anderstorp
Sverige
Tel +46 371-58 73 30
Fax +46 371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.com

Haltija
Koivuhaantie 2-4 D
01510 Vantaa
Finland
Puh. 09 612 2250 (vaihde)
asiakaspalvelu@haltija.fi
www.haltija.fi
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Valmistaja:

Star Cushion Products, Inc.
5 Commerce Drive
Freeburg, IL 62243, USA
Puhelin: (618)539-7070
Maksuton: (888)277-7827
Faksi: (618)539-7073
Sales@starcushion.com
www.StarCushion.com

Star Cushion Products, Inc.:n
laadunvalvontajärjestelmä on serti ioitu
standardien ISO 13485:2003 mukaisesti
EC

REP

Etac Supply Center AB
Långgatan 12
33424 Anderstorp
Ruotsi
Valvonta-asiakirjan
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