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Innehållsförteckning

Produkten är tillverkad av Anatomic Sitt i Norrköping AB 

Postadress  Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besöksadress  Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon  011-161800 
E-post  info@anatomicsitt.com 
Web  anatomicsitt.com 
Instruktionsfilmer  youtube.com/anatomicsitt
Följ oss på  facebook.com/anatomicsitt

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

Tillverkare

Denna bruksanvisningen avser individuell sits Anatomic Hygiensits med  
tillbehör. För fullständig översikt av avsedda tillbehör se produktens 
arbetsorder. 
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Introduktion

Inledning 
Grattis till valet av hjälpmedel. Vi hoppas att du kommer få stor användning av vår 
produkt. För att ni ska kunna nyttja den till fullo är det viktigt att ni läser igenom 
denna bruksanvisning ordentligt. Detta gäller alla personer som finns i brukarens 
närhet.  
Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Nya utgåvor finns att ladda ner från vår 
hemsida: www.anatomicsitt.com. Revision finns på framsidan tillsammans med 
datumet. 

Korrespondens - märkning
På produktetikett finns produktens artikelnummer samt serienummer. Etiketten är 
placera på insidan av sitsskalet på ryggen eller sitsen. Dessa nummer ska anges vid 
korrespondens med Anatomic Sitt gällande produkterna. 

Försäkran om överrensstämmelse
Produkten uppfyller kraven för specialanpassade produkter enligt förordningen 
(EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.
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Säkerhetsföreskrifter

Utbildning och kvalifikationer

• Montering och service ska alltid utföras av kvalificerad fackpersonal (tekniker på 
hjälpmedelscentral eller motsvarande). 

• Beslut om anpassning ska ske av behörig medicinisk personal och utföras av 
kvalificerad fackpersonal (tekniker på hjälpmedelscentral eller motsvarande). 

• Inställningar, justeringar samt in- och utprovning av hjälpmedlet ska alltid  
utföras av behörig medicinsk personal (fackpersonal på hjälpmedelscentral  
eller motsvarande). 

• Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och 
kännedom om brukaren och hjälpmedlet ska alltid utföra en riskbedömning 
innan användning. 

Symbolförteckning

Uppmärksammar läsaren om vik-
tig säkerhetsinformation m.m.

Anvisningar och tips som under-
lättar användning av produkten. 

Tillverkningens sats-/batchnum-
mer för identifiering.

Läs alltid bruksanvisningen före 
användning. 

Läs bruksanvisningen för viktig 
säkerhetsinformation.

Tillverkare (ev. även tillverknings-
datum). 

Medicinteknisk produkt.

Referensnummer/artikelnummer 
för produktidentifiering.

Unik identifierare av produkt och 
tillverkare

Tillverkarens serienummer på 
produkten för identifiering.
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Varningar och försiktighetsåtgärder

Kontrollera produkten med avseende på funktion innan den lämnas ut till  
en användare.

Efter alla monterings- justerings eller servicearbeten ska alla infästningsskruvar 
och muttrar kontrolleras och dras åt. 

Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och 
kännedom om brukaren ska balansera in den valda sitsen för att säkerställa att 
ev tipprisk utesluts.   

Lyft alltid i underredet - aldrig i sittenheten.

Använd aldrig fotplattan vid i- och urstigning från hjälpmedlet. 

Den som förskriver hjälpmedlet är ansvarig för att instruera brukaren och/
eller andra personer i dess närmiljö hur produkten används på ett säkert sätt. 
Funktionskontrollera alltid produkten innan användning.  

Utför aldrig service medan produkten används. 

Observera att om brukaren griper tag i föremål utanför hjälpmedlet eller lutar 
sig för långt ut från hjälpmedlet, kan en tyngdpunktsförskjutning ske vilket kan 
leda till en ökad tipprisk. 

Lämna aldrig brukaren utan tillsyn när hjälpmedlet används. 

Inställningar får endast utfärdas av kvalificerad fackpersonal. Det är endast 
tillåtet att göra inställningar på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning. 

Gör alltid en kontroll efter användning för att upptäcka rodnader eller  
tryckmärken på patienten.
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Kontroll före användning

Tillsyn och kontroll ska utföras före varje användning enligt nedan punkter:
• Kontrollera produkten och dess tillbehör med avseende på lösa delar, slitage och 

skador. Kontrollera särskilt skruvar och muttrar samt vred. 
• Kontrollera att sitsen är ordentligt fastsatt på underredet
• Kontrollera produktens stabilitet
• Kontrollera bälten och selar avseende slitage, funktion samt infästning.
 
Om brister uppmärksammas, använd ej produkten. Kontakta din distributör av 
hjälpmedlet för åtgärd.

Kvarvarande risker

Var observant på att produkten och dess tillbehör är korrekt inställda så att 
brukaren inte åsamkas obehag eller skada under användningen. 
Om så är fallet ska justering göras eller lämpliga tillbehör monteras.

Godkända kombinationer

Produkten får endast förses med tillbehör och reservdelar levererade av Anatomic 
Sitt AB. Se produktens beställningsunderlag för möjliga tillbehör och sprängskiss 
för reservdelar. 
 

Avvikelser/tillbud

Vid funktionsfel kontakta hjälpmedelscentral eller återförsäljare/tillverkare.

Om ett allvarligt tillbud uppstår bör det rapporteras till Anatomic Sitt AB och 
landets behöriga myndighet.
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Användning av sitsen

1. Kontrollera att sitsen sitter stabilt fast i underredet 
och att det går att tilta.

2. Se till så att bromsarna är låsta och att rullstolen 
står på ett stabilt underlag.

3. Börja med att tilta/tippa sitsen bakåt, gärna så 
långt som möjligt, innan brukaren placeras i sitsen.

4. Placera brukaren i sitsen. Var noga med att 
brukaren kommer ordentligt in i sitsen. Kontrollera 
med handen vid stussen och sidorna vid höften. 
Bäckenet skall vara i den tänkta positionen som 
gjordes vid arbetet i kudden. Efterjustera vid 
behov.

Rätt dragriktning

Bäckenet faller bakåt

Fel dragriktning

Bild 1

Användning av sitsen

Många brukare orkar bara sitta i aktiv sittställning kortare stunder. 
Genom att ändra från aktivt sittande till viloläge flera gånger om 
dagen får brukaren ett behagligare sittande och även trycket 
fördelas. Detta förhindrar uppkomsten av hudrodnad.

5. Lägg höftbältet över höften (se bild 1) och fixera bäckenet med höftbältet. 
Bältesplösen på den sida som brukaren vrider/spänner utåt, dras åt först.  
Justera bältets position genom de bakre banden/infästningspunkerna. Justera 
spännet så det hamnar centrerat på användaren. Om spännet ej sitter centrerat 
finns risk att banden löper i spännet (spännet låser ej). Dra åt höftbältet hårt. 
Höftbältet ska sitta så väl att brukarens bäcken är stabilt. En tumregel är att 
du precis kan få in ett finger mellan lår och plös. Kontrollera att spännet är 
ordentligt knäppt och justeringsbanden tillräckligt dragna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Fixera sele och ev. andra bälten.
7. Tilta upp stolen i normalt läge. Använd tiltfunktionen under dagen för att skapa 

variation i tyngdpunktsfördelning på kroppen.
8. Kontrollera då och då att brukaren sitter korrekt och stabilt.
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Monterings- och justeringsanvisningar

Montering ska alltid utföras av kvalificerad fackpersonal (tekniker på hjälpmedels-
central eller motsvarande). Instruera brukaren och/eller andra personer i dess  
närmiljö om produktens funktioner för att hjälpmedlet ska kunna används på ett 
säkert sätt. 

Huvudstöd

Montering / justering av huvudstöd
*  Ta bort skyddskåpan på ryggstaget.
*  Montera huvudstödsfästet (B) på ryggstaget. 
*  Lossa skruvarna (A) lagom mycket för att det 

ska gå att justera med handen. 
*  Sätt brukaren i sitsen och justera till önskad 

position. 
*  Drag åt samtliga skruvar samt fingervreden 
  och sätt tillbaka skyddskåpan.

Huvudstödet är enkelt att ta bort:
*  Lossa fingervredet (C) för att ta bort  

huvudstödet.

C

B

A
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Öka höftvinkeln
Lossa skruvarna (A) lite på sidorna av sitsen.
Vik ut vinkelbeslaget (B) lite och böj ryggen 
bakåt tills skruvarna passar in i det nedersta 
spåret.
Skruva fast skruvarna (A) ordentligt.

Minska höftvinkeln
Lossa skruvarna (A) lite på sidorna av sitsen.
Vik ut vinkelbeslaget (B) lite och böj ryggen 
framåt tills skruvarna passar in i det översta 
spåret.
Skruva fast skruvarna (A) ordentligt.

Justerbar höftvinkel

Den justerbara höftvinkeln möjliggör att ändra sitsvinkeln i höften. Sitsen levereras 
alltid i det mellersta av tre lägen och kan vid leverans, eller senare, antingen stängas 
eller öppnas med avseende på sittvinkel i höftleden.

Kontrollera att sitsen är i balans på underredet för att undvika tipprisk.

A

B
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Fotstöd

Inställning
Lossa vredet (H) vid sitsen och säkerställ 
att vinkeln inte blir för tvär så att staget tar 
i underredets ram eller underlaget när man 
tiltar. 
Justera till önskad höjd av fotstödet och 
avsluta med önskad vinkel i ankelled (4 mm 
insexnyckel). Kontrollera att länkhjulen går 
fria. 

Avtagning
När man vill ta av hela fotstödet gör man 
det genom att lossa skruven (J).

J H

Höjdjustering av fotplattan

För att höjdjustera fotstödet lossar du spakvredet (A)  
något för att justera till önskad höjd. Dra sedan åt 
spakvredet. 

Vinkeljustering av fotplattan:

Fast fotstödsbeslag: För att vinkeljustera vid fotleden 
lossar du skruven (E) och justerar till önskad vinkel. Dra 
sedan åt skruven.

Uppfällbart fotstödsbeslag: För att vinkeljustera vid 
fotleden lossar du skruven (E) och justerar till önskad 
vinkel. Dra sedan åt skruven. För att använda den 
uppfällbara funktionen, lyft fotstödsplattan i framkant.

Kulledsadapter: För att använda kulledsfunktionen lossar 
du först skruvarna (B) och (C) och justerar till önskad 
position. Dra sedan åt skruvarna (B) och säkerhetslås 
positionen med skruven (C).

D

F
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Montering av vadstöd 
Innan montering av vadstöd kan utföras måste du först ta bort eventuella 
fotstöd. Börja med att ta bort ändavslutet (G) och lossa sedan på spakvredet (F) 
som håller fotstödet på plats på fotstödsstaget. Dra sedan fotstödsplattan och dess 
beslag nedåt.

Montera vadstödet genom att skjuta i sargsprinten (C) i fotstödsstaget, justera 
till önskad höjd och dra åt skruvarna (E). Montera därefter tillbaka fotstödet och 
ändavslutet (G).

Höjd- och djupjustering av vadstöd 
För att höjd- och djup justera 
vadstödet lossar du skruvarna 
(E) något för att sedan justera till 
önskad höjd/djup. Dra sedan åt 
skruvarna (E).

Breddjustering av vadstöd 
För att breddjustera vadstödet 
lossar du skruvarna (A) något för 
att sedan justera till önskad bredd. 
Dra sedan åt skruvarna (A).

Vadstöd

F

E

A

E

G

B

D

C

Fotplatta

Fotstödsstag
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Bord

Montering av bordet 
Lägg bordet på armstödsplattorna och 
vrid sedan in bordets låsarmar (H) under 
armstödsplattan (G) tills de kläms fast. Har 
man valt ett bord med förstärkning och 
som går att svänga bort, finns ett rör som 
bordet skall fästas i under armstödsplattan. 

G H

Inställning
Kontrollera att det finns tillräcklig stödyta under 
bordet mot armstöden. Är understödsytan 
för liten och bordet uppleves vingligt måste 
man lossa de två skruvarna (B) och (C) under 
armstöden och skjuta fram dessa till avsedda hål, 
se hålbild under armstödsplattorna. 
Var uppmärksam på att bordet inte ligger för nära 
buken så att obehag uppstår.  

CB



13Bruksanvisning Anatomic Hygiensits www.anatomicsitt.com  | +46 11 16 18 00

Efter att montering och/eller justering är genomförd, kontrollera att produkterna 
(huvudprodukt samt tillbehör) är monterade på ett riktigt sätt enligt  
bruksanvisningen och fungerar som avsett. 

Kontrollera inställningarna på produkten och dess tillbehör så att brukaren har en 
korrekt sittposition.

Efter alla monterings- justerings eller servicearbeten ska samtliga vred,  
infästningsskruvar och muttrar kontrolleras och dras åt. 

Om brister uppmärksammas, använd ej produkten. Kontakta din distributör av 
hjälpmedlet för åtgärd.

Sammanfattning och efterkontroll

Kontroll före användning

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert är det viktigt med tillsyn och  
rengöring. 

Tillsyn och kontroll ska utföras före varje användning enligt nedan punkter:
• Kontrollera produkten och dess tillbehör med avseende på lösa delar, slitage  

och skador. Kontrollera särskilt skruvar och muttrar samt vred. 
• Kontrollera att sitsen är ordentligt fastsatt på underredet
• Kontrollera produktens stabilitet
• Kontrollera produktens rörliga funktioner, exempelvis ryggvinkling avseende   

rörlighet samt låsning.
• Kontrollera bälten och selar avseende slitage, funktion samt infästning.
 
Om brister uppmärksammas, använd ej produkten. Kontakta din distributör av 
hjälpmedlet för åtgärd.

Underhåll och skötselanvisningar
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Plasten (PEHD) tvättas med svamp eller mjuk borste. Du kan använda milt 
tvättmedel eller desinfektionsmedel om det behövs.

Foder
Efter bad/dusch, lossa samtliga foder (det blå materialet närmast kroppen) för 
kortare torktid och längre livslängd.

Fodren handtvättas. Du kan använda en mjuk tvättsvamp.

Fodren skall torka i rumstemperatur, eller i torkskåp på låg temperatur, och får inte 
placeras direkt mot en värmekälla. De får inte torkas i torktumlare, då kan de förlora 
formen. Vänd fodren ut och in vid torkning om det går.

För positioneringsselar och höftbälten från Anatomic Sitt AB följ rekommendationer 
på fastsydda tvättråd.

Skötsel och tvättråd

Avfallshantering

En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna ska separeras efter 
materialtyp och lämnas på lokal återvinningsstation.
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Revision

I denna version av bruksanvisningen har följande ändringar gjorts:

Korrespondens - märkning
Beskrivning var produktetiketten sitter.  

Revisionsförteckning
ver. 2.0 - 2020-03-10 
ver. 2.1  - 2021-05-26

Garanti

Garanti och reklamation
Garanti gäller generellt ett (1) år mot fabrikationsfel fr.o.m. leveransdatum eller  
enligt avtal. Garanti utgår inte för yttre påverkan eller onormal hantering. För  
garantibehandling krävs felaktig vara i retur. Bifoga alltid följesedel.

För att på bästa sätt kunna bedömma reklamationen ska produkten vara torr och 
rengjord när den skickas åter. 

Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt. Åberopa garantireparation eller 
eventuellt garantiutbyte. Bifoga en kopia på fakturan och ange att produkten skall 
tillbaka till dig efter reparation. Ange leveransadress, kontaktperson samt telefon-
nummer. Blankett för reklamation finns att hämta på vår hemsida.

Förpacka den torra och rena produkten väl för att skydda den mot eventuella  
stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på 
dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle 
hända under transporten.



Anatomic Sitt AB (tillverkare)
Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden
Tel +46 11 16 18 00
Fax +46 11 16 20 05

Besöksadress
Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

SE

anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com
facebook.com/anatomicsitt
youtube.com/anatomicsitt


