
Ställa in amputationsstödets höjd

– Håll i amputationsstödet samtidigt som du 
lossar på skruvförbandet (2). 

– Dra upp/ner amputationsstödet till den 
önskade höjden och montera skruvförbandet 
(2) igen

Vinkeljustering av amputationsstödet
– För att göra det ska du lossa skruvförbandet (3) så 

mycket så att kuggningen inte längre griper tag

– Separera amputationsstödets kuggning och ställ in 
önskad vinkel

–
 

Vrid fast fotplattans skruvförband (3) igen
☞ Då måste vinkelinställningens kuggning gripa tag i

varandra igen
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Monteringanvisning och inställning av 

amputationsstöd
Montera amputationsbenstödet
– Håll in spaken (1) och trä på amputationsstödet på

hållaren uppifrån. Se till att benstödet klickar fast i
mittenläge och ej kan vridas åt sidorna.

1/1L&B Medical AB / Monteringsanvisning amputationsstöd iChair MC2, MC3, Optimus2 / 131113 / maen

Djup- och breddinställning av amputationsstödet

– Lossa skruvförbanden (4) och välj djup
enligt de fyra förborrade hålbilderna.

– Återmontera skruvförbanden (4)
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– ÅVälj bredd med de förborrade hålen i
amputationsplattan
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