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 Bruksanvisning 

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen. 
Tillverkad av: 
Swereco AB 
Vagnvägen 4 

SE-364 42 Lenhovda 
Tel: +46 (0)8 5000 5240 

www.swereco.com 
info@swereco.com 

Användning: 

1. Placera sittpåsen i stålramen och tryck fast med tryckknapparna.

2. Ställ in höjden med hjälp av spärrar på ramens sidor.

OBS! Markering för maximal höjd finns.

3. Justera storleken på sittpåsen med hjälp av kardborrbanden i sidan.

4. Barnet ska placeras med ansiktet i riktning mot handtaget. Se bild.

GÅSTOL MED SITTPÅSE   Artikelnummer: 122120 

Skötselanvisningar: Rengörs regelbundet och vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid 
rekonditionering skall produkten desinficeras genom att torkas med 70% isopropanol. Sittpåsen kan tvättas i 
tvättmaskin 60 grader strykfritt program.  

Säkerhetsanvisningar: 

• Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.

• Produkten skall ordineras av behörig personal (t.ex.
sjukgymnast eller annan person med förskrivningsrätt).

• Innan användning - försäkra att gåstolens höjd är rätt
inställd. Totala höjden får ej ställas högre än 54 cm. Se
markering på stolens ram.

• Kontrollera att hjulen rullar fritt och inte är blockerade.

• Produkten är ej avsedd för utomhusbruk.

• Tänk på att spärra av trappor så att stolen inte kan rulla utför
när barnet sitter i.

• Produkten ska ej rullas över trösklar med barnet sittande i.

• Produkten får en skjutas framåt med brukaren sittande i av
annan person än brukaren själv.

• Lämna aldrig barnet utan uppsikt när det sitter i gåstolen.

• Produktens utformning begränsar användarens vikt, därav
ingen angiven max brukarvikt.

Avsedd användning: Används för barn som behöver en stabil 
och säker gåstol som stöd vid rörelseträning. Gåstolens höjd från 
golv till sittpåsens lägsta punkt kan ställas in mellan 18 – 30 cm. 

Teknisk specifikation 

Kan tvättas med alkalisk 
tvållösning, ph 5-9 alt torkas 
med 70% isopropanol 
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Bredd: 50 cm 

Längd:  60 cm 

Höjd sits till golv:    18 - 32 cm 

Höjd övre kant till golv:   41 – 54 cm 

Omkrets sittpåse (inre):         70 cm 

Vikt: 4,2 kg 

Material: Stålrör, bomullstyg 

 Alla allvarliga händelser som 
inträffar under användning skall 
rapporteras till Swereco AB. 

Reservdelar:  Art. nr 122140, Extra sittpåse till gåstol 

Återvinning:  Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och textilavfall.  Emballaget består av 
wellpapp och återvinns i enlighet med detta. 

Sittpåsen kan 

tvättas i 60 grader 

strykfritt program 

Produkten följer (EU) MDR 

2017/745 och 2007/47/EG för 

medicintekniska produkter. 


