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Bruksanvisning
Användarmanual, monterings-/justeringsanvisning,
service och underhåll samt rekonditionering

Denna bruksanvisningen avser sittsystem Zitzi Delfi Pro med tillbehör.
För fullständig översikt av avsedda tillbehör se produktens
beställningsunderlag.
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Tillverkare
Produkten är tillverkad av Anatomic Sitt i Norrköping AB
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Web
Instruktionsfilmer
Följ oss på

Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
011-161800
info@anatomicsitt.com
anatomicsitt.com
youtube.com/anatomicsitt
facebook.com/anatomicsitt

Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240

Specialanpassning

Kryssa i rutan vid eventuell
specialanpassning av produkten.
CE-märkningen upphör att gälla
vid specialanpassad produkt.
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Introduktion
Inledning
Grattis till valet av hjälpmedel. Vi hoppas du kommer få stor användning av vår
produkt. För att ni ska kunna nyttja den till fullo på ett säkert sätt 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 produktetiketten finns produktens artikelnummer samt serienummer
(huvudprodukt) eller LOT-nummer (tillbehör). Dessa nummer ska anges vid
korrespondens med Anatomic Sitt gällande produkterna. Du hittar serienumret på
sittplattans bakre del.
CE-märkning - klassificering
Hjälpmedlet med dess tillbehör är en CE-märkt medicinteknisk produkt, klass I
enligt klassificeringsreglerna i annex VIII (EU) 2017/745.
Försäkran om överrensstämmelse
Produkten uppfyller kraven för medicintekniska produkter enligt förordningen
(EU) 2017/745 om medicintekniska produkter. Se aktuell EU-försäkran om
överrenstämmelse för produktvarianter och tillbehör, se www.anatomicsitt.com/
dokument.

Avsedda ändamål
Zitzi Delfi är ett modulärt dynamiskt sittsystem för barn och ungdomar med sittproblematik där sitt- och ryggdelsbasen har flera inställningsmöjligheter och kan
förses med olika tillbehör för att uppnå en specifik sittställning. Sittsystemet är avsett att användas tillsammans med underrede från Anatomic Sitt i Norrköping AB.
Zitzi Delfi är en flergångsprodukt.

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Symbolförteckning

www.anatomicsitt.com

Denna symbol återfinns i bruksanvisningen och uppmärksammar
läsaren om t.ex. viktig
säkerhetsinformation m.m.

Anger tillverkningens
satsnummer så att sats/batch
kan identifieras.

Denna symbol indikerar
eventuell klämrisk.

Anger att produkten är en
medicinteknisk produkt.

Anvisningar och tips som
underlättar vid användning
av produkten.

Anger tillverkarens referensnummer/artikelnummer så att
den medicintekniska produkten
kan identifieras.

Anger att bruksanvisningen alltid
ska läsas före användning. Webbadress anger var dokumentet
finns elektroniskt.

Anger tillverkarens serienummer
så att en specifik medicinteknisk produkt kan identifieras.

Anger att bruksanvisningen ska
läsas för att få viktig säkerhetsinformation om t.ex. varningar som
inte återfinns på den medicintekniska produktens etikett.

Unik produktidentifierare som
möjliggör entydig identifiering av
specifika medicintekniska produkter.

Anger tillverkaren av den medicin
tekniska produkten enligt
definition i (EU) MDR 2017/745.
Kan också användas tillsammans
med tillverkningsdatum.

Anger att produkten är CE-märkt
enligt tillämpliga EU-direktiv.

Anger datumet när den medicintekniska produkten tillverkades.

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Produktmärkning
Etikett på huvudprodukt
Typ av produkt
Produktgrupp
Produktnamn
UDI-bärare

Max belastningsvikt inkl. brukare

Etikett på tillbehör
Typ av produkt
Produktgrupp/produktgrupper
Produktnamn
UDI-bärare

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Säkerhetsföreskrifter
Utbildning och kvalifikationer
•

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

•

Beslut om anpassning/specialanpassning 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.

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Varningar och försiktighetsåtgärder
Läs alltid bruksanvisningen alltid före användning.
Inställningar får endast utfärdas av kvalificerad fackpersonal. Det är endast
tillåtet att göra inställningar på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
Kontrollera produkten med avseende på funktion innan den lämnas ut till
en användare.
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.
Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och
kännedom om brukaren ska balansera in den valda sitsen för att säkerställa
att ev tipprisk utesluts.

Justeringar får endast utföras på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
Efter alla monterings- justerings eller servicearbeten ska alla infästningsskruvar och muttrar kontrolleras och dras åt.
Säkerställ alltid att sittsystemet sitter fast ordentligt i underredet innan
patient sätts i sittsystemet! Ett säkerhetsband levereras till sitsen med avsikt
att spännas från sitsens ryggprofil och runt chassits körbåge. Detta band ska
alltid användas tillsammans med adaptersystem universal samt vid transport i
fordon. Se till att detta band sitter stabilt och spänt.
Använd aldrig fotplattan vid i- och urstigning från hjälpmedlet.
Överbelasta aldrig hjälpmedlet, se avsnittet Begränsningar för aktuell
maxlast.
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.
Lyft alltid i underredet - aldrig i sittenheten.
Utför aldrig service medan produkten används.
Lämna aldrig brukaren utan tillsyn när hjälpmedlet används.
Gör alltid en kontroll efter användning för att upptäcka rodnader eller
tryckmärken på patienten.
Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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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 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.

Begränsningar
Maxvikt
Den högsta belastningsvikten är 90 kg och gäller för samtliga storlekar.
Med belastningsvikt avses den maximala vikt som sittsystemet får utsättas. tex
brukare och ev. annan vikt. Max belastningsvikt för transport i fordon är 75 kg.
Livslängd
Produktens förväntade livslängd är 5 år vid normal användning i enlighet med
produktens avsedda ändamål, förutsatt att instruktioner i denna bruksanvisning
efterföljs. Den faktiska livslängden kan dock variera beroende på hur frekvent och
intensivt produkten används, men är max 10 år.
Gaskolv
Om produkten ska förvaras under en längre tid, beakta följande:
Gaskolvar bör användas regelbundet för att bibehålla sin funktion. Då produkten
inte används måste gaskolven aktiveras minst en gång var 6:e månad. Dessutom
bör de lagras på så sätt att kolvstången är riktad nedåt annars kan gaskolvens
tätning gå sönder och den slutar fungera.

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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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
För att produkten ska behålla sin CE-märkning får hjälpmedlet 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.

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Tekniska data / Prestanda
Delfi Pro
TEKNISK DATA DELFI PRO

JUSTERBAR RYGG

RYGG mått i cm

Alla mått är uppmätta med foder

Rygg stl. 0
Rygg stl. 1
Rygg stl. 2
Rygg stl. 3

D

A

BÅLSTÖD mått i cm

B x E
31 x 21 cm
34 x 21 cm
39 x 26 cm
45 x 29 cm

Bålstöd stl. 0
Bålstöd stl. 1
Bålstöd stl. 2
Bålstöd stl. 3

C x D
16 x 12 cm
20 x 13 cm
23 x 15 cm
25 x 18 cm

BÅLSTÖDSJUSTERING (A) cm inkl. foder
C

B

Rygg 0

Rygg 2

Rygg 3

Bålstöd 0

17 - 26

17 - 26

19 - 28

21 - 30*

Bålstöd 1

17 - 26

17 - 26

19 - 28

21 - 30*

Bålstöd 2

19 - 28

19 - 28

21 - 30

23 - 30*

Bålstöd 3

19 - 28*

19 - 28*

21 - 30*

23 - 32

Grå rutor är standardkonfiguration

E

Ryggbredd

Ryggprofilens längd:

Rygg 1

stl. 0
33

* Ej optimal höjdjustering.

stl. 1
36

stl. 2
45

stl. 3-4
52 cm

HANDBÅGE
Stl. 1
Stl. 2
Stl. 3
Stl. 4
Stl. 5

A
305 mm
345 mm
425 mm
480 mm
520 mm

A

Mått mellan rörcentrum

ARMSTÖD FRÅN RYGG

A

B
C

Mått
Stl. 1
Stl. 2
Stl. 3

A
240 - 340 mm
280 - 440 mm
280 - 440 mm

B
75 mm
75 mm
75 mm

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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TEKNISK DATA Zitzi Delfi Pro
C
Zitzi Delfi Pro
Brukarlängd, ca cm:
Sitsbredd (A) cm:
Sitsdjup (B) cm:
Axilhöjd (C) cm:

Stl. 0
60 - 80
24, 27, 30
14 - 20
14 - 24

Stl. 1
70 - 100
24, 27, 30
17 - 26
17 - 27

Stl. 2
90 - 130
28, 31, 34
24 - 33
24 - 34

Stl. 3
120 - 160
32, 35, 38
31 - 40
30 - 40

Stl. 4
140 - 170
32, 35, 38
36 - 45
30 - 40

Brukarvikt samtliga storlekar: max 90 kg
Ryggvinkel samtliga storlekar: - 10° till + 30°

A

SITTDEL
Windswept

B

FOTSTÖD
Abduktion/Adduktion

Benlängd

B

Helt justerbar stl. 1 155 x 190 mm
Helt justerbar stl. 2 160 x 220 mm
Helt justerbar stl. 3 180 x 255 mm

A
Windswept:
Windswept möjlighet 9o

Abduktion:
Samtliga storlekar 0° till +18°
Adduktion:
Samtliga storlekar 0° till -9°

ARMSTÖD FRÅN SITS

A

157

Storlek
Fotstödsstag profillängd (cm)
52
43
33

C
140 - 205 mm
140 - 205 mm
190 - 280 mm
190 - 280 mm

Fotlåda stl.1
passar stl. 1
fotstöd osv. 80

A x B
Stl. 1 - 160 x 130B mm
Stl. 2 - 175 x 160 mm

2
30

173

3-4
35

A

112

E

A

D

A

B

A x B
Stl. 1 - 150 x 70 mm
Stl. 2 - 200 x 100 mm

A

A

A

HUVUDSTÖD

A (höjd från fotplatta)
stl. 1
180 mm
stl. 2
180 mm
stl. 3
210 mm
stl. 4
240 mm

BORD

B

B

B
B

Bord
Stl. 1
Stl. 2
Stl. 3

MÅTT
A
B
C
D
480 x 450 x 240 x 250 mm
540 x 515 x 260 x 290 mm
570 x 570 x 280 x 340 mm

Stödbord
Stl. 1
Stl. 2
Stl. 3
Stl. 4

MÅTT
A
B
C
D
380 x 450 x 230 x 260 mm
430 x 510 x 260 x 300 mm
490 x 580 x 300 x 340 mm
540 x 640 x 330 x 380 mm

C

A

Std.

0-1
25

FOTLÅDA

214
160
131

BÄCKENSTÖD

137
127

A

C

HÖFTSTÖD

Mäts från toppen av sittdelen till armstödets topp

155 x 190 mm
160 x 220 mm
180 x 255 mm

Delat justerbar stl. 1 155 x 190 mm
Delat justerbar stl. 2 160 x 220 mm
Delat justerbar stl. 3 180 x 255 mm

A

C

Stl. 1
Stl. 2
Stl. 3
Stl. 4

Delat stl. 1
Delat stl. 2
Delat stl. 3

B

B

Stl. 1
Stl. 2
Stl. 3
Stl. 4

A x B
230 x 75 mm
230 x 75 mm
230 x 75 mm
330 x 75 mm

A x B
320 x 260 mm
315 x 195 mm
345 x 225 mm
380 x 260 mm
380 x 310 mm

Helt stl. 0
Helt stl. 1
Helt stl. 2
Helt stl. 3
Helt stl. 4

B
D
B

A

Långt

B

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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B B
220 x 150 mm
280 x 160 mm
240 x 190 mm
280 x 210 mm

A

Huvudstöd stl. 1
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Anpassning och specialanpassning
Rekommendationer
Varje gång produkten ändras på något sätt måste bedömning göras om det är en
anpassning eller en specialanpassning.
En anpassning är en ändring som görs inom ramarna för produktens CE-märkning.
Allt annat är specialanpassning. Anpassningar får endast göras av den som bedöms
kvalificerad för uppgiften och ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt.
Tillåtna anpassningar inom ramen för CE-märkning
Fotstödsprofilens längd får kortas ned för att bättre passa brukaren.
Ryggstödsprofilens längd får kortas ned. Profilen får aldrig vara kortare än att
samtliga fästen till ryggplattan går att montera på denna.
Riskanalys
Notera att en riskbedömning alltid skall göras, såväl vid anpassning som vid specialanpassning av ett hjälpmedel. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren eller
personer i dess närhet, att använda efter anpassning.
Märkning
Produkten bör förses med upplysning att den är anpassad till en specifik brukare,
så att den inte kan misstas för en produkt i standardutförande.

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Monterings- och justeringsanvisningar
Montering ska alltid utföras av kvalificerad fackpersonal (tekniker på hjälpmedelscentral eller motsvarande). Instruera brukaren och/eller andra personer i dess
närmiljö om produktens funktioner för att hjälpmedlet ska kunna används på ett
säkert sätt.

Verktyg
Verktygsnyckeln som du behöver för att
utföra justeringar finns integrerad i toppen av ryggprofilen
som du hittar på
baksidan av stolen.
(4 mm insexnyckel)

= Justernyckel

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Montering på underrede

Montering av fästplatta
Montera fästplattan med de medföljande
skruvarna, brickorna och låsmuttrarna på
underredets fästplatta.
Montering av Delfi Pro
Sittsystemet monteras enkelt och säkert
på underredet med hjälp av en fästplatta.
Fästplattan är utrustad med 2 st styrstift
som gör att sittsystemet sitter på plats,
samt ett vred undertill för att behålla
sittsystemets position.
För i sittsystemet enligt bild. Tryck sedan
sittsystemet bakåt tills det tar stopp och
att du hör ett klick. Dra sedan åt vredet
medurs under sittplattan för att fastställa
sittsystemets position.

Hålbild
Dragriktning

Dra nedåt för att öppna
Vred

Se till att spärren snäpper i ordentligt och att du dragit åt vredet!

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Adaptersystem universal

Montering med adaptersystem
Börja med att montera basplattan (A) på underredet genom att skruva fast den
med medföljande skruvar, brickor och muttrar (B).
Montera sedan adapterplåten (C) genom att skjuta i sargsprintarna (D) i spåren på
sittsystemets undersida. Dra åt skruvarna (E) när önskad position uppnåtts.
När adapterplåt respektive basplatta är monterade på sittsystem och underrede
kan dessa kombineras. Sittsystemet är korrekt fastsatt när ett klickljud hörs.

B
B
B

D
C A

E

Sharky Pro fästes i inre ovalhålen
Delfi Pro fästes i yttre ovalhålen
Distansbrickor ska vara
på denna sida

Säkerställ att sittsystemet sitter fast ordentligt på underredet innan
användning sker.

Vid användning av Adaptersystem Universal ska säkerhetsbandet på
sittsystemets rygg användas och fästes runt körbåge eller motsvarande på underredet.
Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Planskiva

Skruva ihop skruv, träskiva, distans och sargsprint. Skjut in alla 4 sargsprintar i
profil enligt bild och skruva sedan åt skruvarna ordentligt.

Justering av sittdel

Sittdjup, benlängdsskillnad och eventuell abduktion/adduktion av benen
justeras enkelt. Ta loss fodret samt ta bort den bakre sittdelen för att komma åt
justeringsskruvarna. Observera att du inte skall skruva ur skruven helt, utan det
räcker med att lossa den.

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Sittbreddsjustering
För maximal sittbredd, sätt sargsprinten i spår 3, och för minimal sittbredd sätt
sargsprinten i spår 1. Bendelarna levereras grundinställda i spår 1.
1. Lossa den främre skruven på bendelen med hjälp av verktygsnyckeln. 2. Flytta
bendelen till önskat spår & position för bredare sittbredd. 3. Dra åt skruven när du
uppnått önskad placering. Den bakre skruven kan behöva lossas något.

Sargsprint

Spår 1, 2, 3

= Justernyckel

Benlängdsskillnad
Lossa den främre skruven på bendelen med hjälp av verktygsnyckeln. Dra bendelen
till önskad position och dra åt skruven.

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Sittgropsjustering
Vid justering av sittdjupet ska även sittgropjusteringen följa med. Ex. Om sittdjupet
är justerat till 23 cm (grått fält) ska även sittgroppsjusteringen skjutas ut till grått
fält för att bibehålla sittgropens storlek, för att få en korrekt sittställning. Lossa
bendelens skruv med hjälp av verktygsnyckeln. Dra sittgropsjusteringen till önskad
position. Lås skruven.

Abduktion och adduktion
Lossa den främre skruven på bendelen med hjälp av verktygsnyckeln. För bendelen
till önskad position och dra åt skruven när du uppnått önskad placering.

Neutral

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Montering/demontering av rygg

Ryggens infästning består av 4 st
skruvar.
För ryggprofilen ner i
sargsprintarna och dra åt de
fyra medföljande skruvarna
(rödmarkerade på bilden).
Ryggen hamnar automatiskt i
rätt läge med hjälp av stoppet i
ryggprofilen.

Tänk på!
Välj förstärkt rygg
vid hög tonus
på patienten!

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Justering av ryggvinkel

Applicera först låsläppen i
aktiveringsläge genom att dra den rakt
ut och sedan uppåt. För att justera
vinkeln på ryggstödet trycker du läppen
nedåt, då frigörs ryggen så att du kan
ställa den i önskat läge. När du uppnått
önskad vinkel släpper du läppen igen.

Det är mycket viktigt att
läppen sätts i barnsäkert
läge, vilandes nedåt, efter
justering av ryggvinkeln.

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Justering av rygghöjd

- Lossa skruvarna enl. A på båda
sidorna av ryggprofilen (2 på vardera
sida).
- Justera in höjden
- Lås skruvarna
Placera ryggen så att man utnyttjar
ryggens intregrerade svankstöd!
A

= Justernyckel

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Förstärkt rygg

Förstärkingsplåt fästes på ryggplattan med hjälp av dubbelhäftande tejp.
Se till att alla spår och hål ligger rätt mot varandra. Plattan hålls sedan på plats via
de vagnsbultar som fäster in bålstöden i spåren.

285018
285259

ELFI PRO, RYGG STORLEK 3, FÖRSTÄRKT

Rygg stl. 3 förstärkt, kpl. (Höjd 48 cm) - Z
Förstärkningsplåt ryggplatta stl. 3 - Delfi

Fästs med dubbelhäftande
tejp mot denna yta

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Justerbara bålstöd

Montera bålstöd
Montera bålstödet med medföljande
vagnsbult, distans, bricka och vred (se
bild). Distansen ska placeras mellan
bålstöd och rygg så inte fodret kläms fast.
På vissa modeller av Delfi Pro så går inte
fodret runt på bålstödets baksida. Dessa
bålstöd monteras utan plastdistansen.

Justering bålstöd
• Lossa vreden (två på varje sida)
• Justera sedan bålstödens bredd och
höjd
• Dra åt vreden när du uppnått önskad
position.

Justeringsvred

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Vikbart bålstöd

Montera bålstöd
Montera bålstödet med medföljande vagnsbult (1), distans (2), bricka (3) och vred (4) (se
bild). Distansen ska placeras mellan bålstöd
och rygg så inte fodret kläms fast.
Fäst låsbandet (6) enligt bild.

3

4

2

1

Undanvikning av bålstöd
Tryck in knappen (5) och
vik stödet åt sidan

5

6
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Bäckenstöd

Montering av bäckenstöd
Innan du kan montera bäckenstödet måste du avlägsna skyddskåpan (A). Skruva ur
skruven (B) och lyft sedan bort kåpan.
Montera bäckenstödet där skyddskåpan (A) satt och fäst med skruven (B).
Justering av bäckenstöd
För att vinkeljustera bäckenstödet lossar du skruv (B), (C) eller (D) beroende på
vilka inställningar du vill göra. För att höjdjustera bäckenstödsplattan skruvar du ur
skruvarna (E) och flyttar plattan till önskad position. Skruva därefter dit
skruvarna (E) igen.

B
A

B

C

D

E
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Höftstöd

Skruva bort de två skruvar som fäster bendel i bas och byt till de skruvar i
medföljande kit som är ett steg (5mm) längre. När du monterar de nya
skruvarna lägger du höftstödet mellan bendel och bas som bilden visar
(mellan de två svarta profilerna för Sharky) så att höftstödet ligger mot basen.
Välj vilka spår i höftstödet du använder beroende på hur långt fram/bak du vill
placera stödet, sedan justerar du stödet i sidled innan du skruvar åt skruvarna
ordentligt.

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Huvudstöd
= Justernyckel

A - Montering av huvudstödsfäste
Först tar du bort den integrerade
vektygsnyckeln som sitter högst upp i
ryggprofilen.
Skjut sedan ned huvudstödsfästet till
önskat läge i spåren på ryggprofilen.
Lås skruvarna!
B - Montera sedan huvudstödet i
huvudstödsfästet, justera till önskat läge.
Lås vredet!

C

C - Justering av huvudstödet
Släpp justeringsskruvarna C lagom mycket
så att huvudstödet ska kunna justeras
för hand till önskad position, lås sedan
skruvarna C.
Behöver huvudstödet komma högre upp
justeras detta genom att lossa på vred B
och sedan flytta huvudstödet till önskad
höjd.
Lås sedan vredet B.
(B) Höjdjusteringsvred

(A) Huvudstödsfäste,
4 skruvar med sargsprintar.

Sidojusterbart huvudstödsfäste
Montering av sidojusterbart huvudstödsfäste
Först tar du bort den integrerade vektygsnyckeln som sitter högst upp i ryggprofilen. Skjut
sedan ned det sidojusterbara huvudstödsfästet
till önskat läge i spåren på ryggprofilen. Lås
skruvarna!

B

Montera sedan huvudstödet i huvudstödsfästet,
justera till önskat läge. Lås vredet!
Justering av huvudstödet
För att sidojustera huvudstödet lossas skruv
A (2 st). Önskas mer justeringsmöjlighet, lossa
skruvarna B (4 st). Lås skruvarna!
Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Vikbart huvudstödsfäste

Montering av vikbart huvudstödsfäste
Först tar du bort den integrerade vektygsnyckeln som sitter högst upp i ryggprofilen. Skjut sedan ned det vikbara huvudstödsfästet (A) till önskat läge i spåren på
ryggprofilen. Lås skruvarna!
B - Montera sedan huvudstödet i huvudstödsfästet, justera till önskat läge.
Lås vredet!
C - Justering av huvudstödet
Lossa sprinten för att kunna vika bort huvudstödet. Vid låsning av det vikbara huvudstödsfästet; säkerställ att sprinten går i lås.

A

C

B
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Montering av andra huvudstödsfästen

Lossa på skruvarna (A) och avlägsna nackstödet från nackstödsfästet.
Montera fästet med medföljande skruv (B) och dra åt skruvarna.
Sätt sedan tillbaka nackstödet på nackstödsfästet och dra åt skruvarna (A).

Fäste Headpod

A

A

B

Fäste HeadActive

A
B

A

Fäste Pannband

A
A
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Montering av bålselar

Övre fästbeslag
(A)

Montering av övre fästbeslag (A)
Först tar du bort den integrerade
vektygsnyckeln som sitter högst upp i
ryggprofilen och ev. huvudstödsfästet.
Skjut sedan ned de övre fästbeslagen till
önskat läge i spåren på ryggprofilen.
Justering av övre fästbeslag
Lossa skruvarna och justera in önskad höjd
& vinkel. Justera höjden på fästbeslaget
så att dragriktningen hamnar något över
axelpartiet. Lås skruvarna.
Montering av sele
Trä selens övre remmar genom spåret och i
spännet. Trä sedan selens nedre fästpunkter
in i det nedre beslaget. Använd bifogade
Triglide spännen E.
Justering av dragriktining och bredd
Lossa skruvarna på det övrefästbeslaget
och justera in höjden, lås sedan den övre
skruven. Justera in vinkeln och lås sedan
även den nedre skruven.
E

(B) Nedre infästningbeslag, ingår standard
Alternativt nedre monteringsbeslag
(Tillval 285140)
Var noggrann med att det finns
tillräckligt utrymme för halsen.
Kontrollera även trycket på bandet
samt att bälteskuddarna sitter där
dom ska.
= Justernyckel
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Höftbälte

Justering av höftbältesbeslag
För att flytta position på höftbältesinfästningen lossar du skruvarna (A) något och
justerar till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (A).
Montering av höftbälte
När höftbältet ska monteras i höftbältesbeslagen använder du dig av ett
tri-glidespänne. För montering enligt tri-glidemetoden, gör som bilden visar.

Tri-glidemetoden
Säkerställ att bandet inte kläms fast
mellan distansen och beslaget.

A

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro

32

www.anatomicsitt.com | +46 11 16 18 00

Vristhållare

Fotplattan är förberedd för montering av vristhållare. Montering av vristhållarna på
helt justerbart & delat justerbart fotstöd görs under den justerbara fotplattan.

Kontrollera att
plösen ej
veckat sig på
vristhållaren.

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro

33

www.anatomicsitt.com | +46 11 16 18 00

Armstöd

För montering av armstöd, skjut in armstödet i fästet på sidan av sitsen.
Lås sedan skruven. Se position A.
Breddjustering: Lossa skruv A och och justera till önskad position. Lås skruven.
Djupjustering: Lossa skruv B och C helt och justera till önskad position. Sätt tillbaka
och lås skruvarna.
Rotation: Lossa skruv C och och justera till önskad position. Lås skruven.
Höjdjustering av armstödsplatta - D : Lossa vredet och justera till önskad position.
Lås vredet.
Vinkeljustering av armstödsplatta - E : Lossa vredet och justera till önskad position. Lås vredet.

= Justernyckel

E
D

A

C
E

B
D
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Armstöd från rygg
Montering av armstöd från rygg
Innan montering av armstöd från rygg kan utföras måste du först ta bort justeringsnyckeln och eventuellt andra detaljer som kan sitta i vägen. Dessa detaljer kan
exempelvis vara huvudstöd, övre monteringsbeslag och körbåge.
Lossa på stoppskruvarna (A) och justera ut armstödsbeslagen (B) för att kunna
komma åt skruvarna (C) på mittfästet genom hålen. Lossa dessa skruvar tillräckligt
för att kunna trä in sargsprintarna (D) i spåren på ryggprofilen. Justera sedan beslaget till lämplig höjd och dra åt skruvarna. Ställ in armstödsbeslagen i lämplig bredd
och dra åt stoppskruvarna. Montera eventuellt tillbaka de detaljer du plockade bort
för att kunna montera armstödsbeslaget.
Höjdjustering
För att höjdjustera armstödet lossar du skruvarna (C) något och flyttar sedan armstödet till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (C).
Breddjustering
För att ändra bredd på armstödet lossar du stoppskruvarna (A) och flyttar sedan
armstödet till önskad position. Dra sedan åt skruvarna.
Vinkeljustering uppåt/nedåt
Om du vill justera vinkel på armstödet lossar du spakvredet (E) och roterar sedan
armstödet till önskad vinkel. Dra sedan åt spakvredet (E).
Vinkeljustering i sidled
Om du vill justera plattan i sidled och vinkel, lossa skruvarna (F) och flytta sedan
armstödet till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (F).

D
B

E

Montering av skålade armstöd:
Armstöden ska monteras enligt
bild med de höga sidorna utåt,
bort från kroppen.

A
C

F
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d

Överarmsstöd

Montering av överarmsstöd
Montera överarmsstödet med hjälp av fingervred (A), bricka (B) och vagnsbult (D).
Notera att vagnsbulten i bålstöden måste bytas ut mot medföljande längre vagnsbult.
För närmare beskrivning om hur du monterar bålstöd, se sidorna 24-25 i denna
bruksanvisning. Stick igenom vagnsbulten (D) genom bålstödet och ryggplattan. Möt
sedan upp med överarmstödsbeslag (C), bricka (B) och slutligen fingervred (A).
Höjdjustering av överarmsstöd
För att höjdjustera överarmsstödet lossar du fingervredet (A) och justerar sedan till
önskad höjd. Dra åt fingervredet (A) när du uppnått önskad position.
Breddjustering av överarmsstöd
För att breddjustera överarmsstödet lossar du skruvarna (E) och justerar sedan till
önskad bredd. Dra åt skruvarna (E) när du uppnått önskad position.
Polstring
När polstringen behöver tvättas kan du enkelt dra bort denna från Överarmstödsplattan
genom att sträcka resåren på baksidan av polstringen. För att återmontera polstringen,
trä polstringen över överarmsstödsplattan och se till att den sitter centrerat på
överarmsstödsplattan.

A

B

C

D

E

E

Fingervred (A)
4 st

Bricka
Bricka(B)

Distanser

4 st

Vagnsbult (D)
4 st

Vagnsbulten i bålstöden måste bytas ut mot medföljande längre
vagnsbult vid montering av överarmstöd.
Vid justering av överarmsstödet lösgörs även bålstödet för justering.
Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro
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Handbåge

Montering av handbåge
Bågen skjuts in i rör under armstödsplattorna och spärras med vred (A) på båda
sidor. Bågen kan skjutas ut på brukarens vänstra sida och roteras bort medan den
högra sidan fortfarande sitter kvar i fäströret.

A
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Bord, fast

Montering av bord
Lägg bordet på armstödsplattorna och vrid sedan in bordets låsarm under
armstödsplattan. Låsarmen ska vridas tills den hamnar innanför kanten på
armstödsplattan.
Byte av monteringshål
Det finns 3 st infästningsbredder att välja mellan. För att byta bredd används valfritt
monteringshål under armstödspolstringen i bordets bakkant. I grundutförandet är
låsarmen infäst i mittenhålet. För att byta monteringshål måste du först lyfta på
polstringen i bakkant. Markeringarna i bordets yttre bakkant visar bara vilken storlek
bordet har.

Låsarm

Infästningsbredder
Välj mellan tre olika monteringshål

Var noga med att ej
lyfta bordet i framkant.
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Bord, vikbart
Montering av bord, vikbart
För att montera det uppfällbara bordet trär du in bordets monteringsrör (A) genom
röret (B) som finns under armstödsplattan. Skjut in bordet till önskad position och
låt det vila på armstödplattorna. Dra åt fingervredet (C) för att låsa fast bordet.
Att använda den vikbara funktionen
För att fälla bordet åt sidan lossa först fingervredet (C) något. Lyft sedan bordet
något och dra det framåt. Lyft bordet ytterligare och fäll det åt sidan. När bordet är
i sitt nedersta läge, skjuter du det bakåt igen och drar åt fingervredet (C).
1) Dra fram bordet
2) Lyft och dra åt sidan
3) Fäll hela vägen ner så att bordet hänger och skjut sedan tillbaka bordet mot
ursprungsläget
Läge 1

Läge 2

C
B

Läge 3
A

Glöm ej att dra åt fingervredet (C) efter fällning av bordet. Se till att dra
bordet tillräckligt långt framåt vid sidofällning så att brukaren ej skadas.
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Bord, förstärkt monteringsbeslag
Montering av förstärkt bord
För att montera det förstärkta bordet trär du in bordets monteringsrör (A) genom
röret (B) som finns under armstödsplattan. Skjut sedan in bordet till önskad
position och låt det vila på armstödplattorna.
Dra åt fingervredet (C) för att låsa fast bordet. Vrid sedan in låsarmen tills den
hamnar innanför kanten på armstödsplattan.
Breddjustering av förstärkt bord
Istället för att breddjustera armstöden kan du välja att breddjustera bordets
infästningsbeslag så det passar mot infästningsrören i armstödsbeslagen.
För att breddjustera bordet lossar du skruvarna (D) något och justerar till
önskad position. Dra sedan åt skruvarna (D).

D

Förstärkt bord
Underifrån

D

D

A

B

C

Låsarm

Om inte breddjusteringen i bordets infästningsbeslag räcker till kan
eventuellt viss justering av armstödsbredden behöva göras.
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Stödbord

Montering av bordet
Lägg bordet på armstödsplattorna och vrid sedan in bordets låsarmar (A) under
armstödsplattan (B).
Låsarmarna ska vridas tills de hamnar innanför kanten på armstödsplattan.

B
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Fotstöd

Montering av fotstöd - A
Montera dit fotstödet i infästningen (fyrkantsrör) Lås fast fotstödet med låsskruven.
Justering av vinkel av knäled - B
Lossa vredet och justera sedan till önskad vinkel. Lås vredet när önskad vinkel är uppnådd.
Viktigt - Efter justering måste taggarna gå i
varandra så det låser. Dra skruven hårt!
Justering av vinkel vid fotled - C
Lossa skruven och justera sedan till önskad vinkel. Lås skruven när önskad vinkel är uppnådd.
Höjdjustering av fotplatta - D
Lossa vredet och justera sedan till önskad vinkel. Lås vredet när önskad höjd är uppnådd.

(A) Infästning, fotstöd
(B) Justervred till knäled

= Justernyckel

(C) Skruv för vinkeljustering
(D) Vred för höjdjustering
8
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Delat fotstöd

(A) Infästning,
fotstöd

Montering av fotstöd - A
Montera dit fotstödet i infästningen (fyrkantsrör) Lås fast fotstödet med låsskruven.
Justering av vinkel av knäled - B
Lossa vredet och justera sedan till önskad vinkel. Lås vredet när önskad vinkel är uppnådd.
Viktigt - Efter justering måste taggarna gå i
varandra så det låser. Dra skruven hårt!
Höjdjustering av fotplatta - C
Lossa skruv (C+D), justera sedan till önskad
höjd. Lås skruven när önskad höjd är uppnådd.

= Justernyckel

(A) Infästning, fotstöd
(B) Justervred till knäled

(C) Skruv

(D) Skruv

8
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Fotstöd, hel justerbar

Justering av vinkel av knäled - A
Lossa vredet och justera sedan till önskad vinkel. Lås vredet när önskad vinkel är
uppnådd.
Höjdjustering av fotplatta - B
Lossa vredet och justera sedan till önskad höjd. Lås vredet när önskad höjd är
uppnådd.
Justering av vinkel vid fotled - C
Lossa skruven och justera sedan till önskad vinkel. Lås skruven när önskad vinkel är
uppnådd.
Justering av fotplatta - D
Fotplattorna kan justeras både i bred & djup! Lossa skruvarna och justera sedan till
önskad position. Lås skruvarna när önskad vinkel är uppnådd.

(A) Justervred till
knäled

Infästning,
fotstöd

= Justernyckel

(D) Justerskruvar till fotplattan

(C) Justerskruv för fotstödsvinkel
(B) Justervred för fotplattans höjd
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Fotstöd, delad justerbar

Justering av vinkel av knäled - A
Lossa vredet och justera sedan till önskad vinkel. Lås vredet när önskad vinkel är
uppnådd.
Höjdjustering av fotplatta - B
Lossa vredet och justera sedan till önskad höjd. Lås vredet när önskad höjdl är
uppnådd.
Justering av vinkel vid fotled - C
Lossa skruven och justera sedan till önskad vinkel. Lås skruven när önskad vinkel är
uppnådd.
Justering av fotplatta - D
Fotplattorna kan justeras både i bred & djup! Lossa skruvarna och justera sedan till
önskad position. Lås skruvarna när önskad vinkel är uppnådd.

(A) Justervred till
knäled

Infästning,
fotstöd

(B) Justerskruvar
för fotplattans
höjd
(C) Justerskruvar för fotstödsvinkel

(D) Justerskruvar till fotplattan
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Fotstöd, uppfällbart

B

Montering av fotstöd - A
Montera dit fotstödet i infästningen (fyrkantsrör)
Lås fast fotstödet med låsskruven

A

Justering av vinkel vid knäled - B
• Lossa fingervredet enligt position B
• Justera till önskad vinkel
• Lås fingervredet
Höjdjustering av fotplatta - C
• Lossa vredet enligt position C
• Justera till önskad höjd
• Lås skruvarna.

C

D

Justering av vinkel vid fotled - D
• Lossa skruven. Justera sedan till önskad vinkel.
• Lås skruven när önskad vinkel är uppnådd.

= Justernyckel

Fotstöd, fjädrande fotstödsadapter

Fjädrande fotstöd
Zitzi Delfi Pro kan även utrustas med fjädrande fotstöd för att bryta eventuell spasticitet och skapa
dynamik i sittandet.

A

Höjdjustering
Lossa skruvar enl. position A.
Vinkeljustering på fotstöd
Lossa på skruv enl. position B och vinkla fotstödet till
önskad vinkel.

B

För att flexfunktionen ska fungera optimalt
bör fotstödsstaget vara riktat nedåt.
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Fotlåda enkelstag

Montering av fotlåda med enkelstag vid efterbeställning
Byt ut nuvarande fotplatta mot den medföljande. Eftersom att fotlådan är
konstruerad på ett sådant sätt så att passar både enkelstag och dubbelstag behöver
fotplattan borras e beroende på vilken typ av fotplatta du har.
För att montera fotlådan börjar du med att skjuta in sargsprinten (A) på fotlådan (B) i
fotstödsstaget (C). Ställ sedan in fotstödet (D) på önskad höjd och dra åt spakvredet
(E). Ställ in önskad höjd och bredd på fotlådan med hjälp av skruvarna (F) och (G).
Plaststaget (H) på fotlådan ska föras igenom spåret (I) på fotstödsplattan. Avsluta
med att montera medföljande polstring och kontrollera att alla skruvar är ordentligt
åtdragna.
Montering av fotlåda med enkelstag vid beställning med fotstöd
För att montera fotlådan börjar du med att skjuta in sargsprinten (A) på fotlådan (B) i
fotstödsstaget (C). Ställ sedan in fotstödet (D) på önskad höjd och dra åt spakvredet
(E). Ställ in önskad höjd och
bredd på fotlådan med hjälp av skruvarna (F) och (G).
G
Plaststaget (H) på fotlådan ska föras igenom spåret (I) på fotstödsplattan. Avsluta
med att monteraB medföljande polstring och kontrollera att alla skruvar är ordentligt
åtdragna.
G

B

A

A

H

F
H

I
F

D

I

D
E
C

Plaststaget (H) kan efter injustering av önskad höjd kapas eller värmas in
under fotstödsplattan enligt egna önskemål. Markeringar för borrhål även
finns markerat under fotplattan.
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Från enkelstag till dubbelstag

Från enkelstag till dubbelstag och vice versa
Som standard kommer fotlåda storlek 2, 3 och 4 förmonterade för dubbelstag och
storlek 1 är förmonterad för enkelstag.
För att ändra mellan de olika varianterna vänder du vinkelblecket (A) 180 grader
och byter sedan sida på sargsprinten (B).

A

A

B

B

Tekniska data

B

A

Bruksanvisning Zitzi Delfi Pro

För hel / delad fotplatta Storlek Höjd (A)

Djup (B)

990041 / 990046

1

140 mm

130 mm

990042 / 990047

2

170 mm

160 mm

990043 / 990048

3

205 mm

190 mm

990044 / 990049

4

235 mm

240 mm
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Vadstöd

Lossa på skruvarna A för att justera till önskad höjd och djup. Dra åt skruvarna
när önskad inställning är uppnådd. Lossa skruvarna B för att justera bredden på
vadstödsplattorna. Dra åt skruvarna när önskad inställning är uppnådd.

= Justernyckel

B
A
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Lekbåge

Lekbågsfästet monteras på ryggprofilen. Tag först bort verktygsnyckeln som sitter
integrerad i ryggprofilen. För sedan ned lekbågsfästet i ryggprofilens spår enligt
position B. Lås sedan lekbågsfästets position genom att använda skruvarna C. När
lekbågsfästet är på plats och i låst position för du ned lekbågen enligt position D.
D
B

C

A

Montering av huvudstöd vid användning av lekbåge
Om det även ska monteras huvudstöd monteras huvudstödsfästet på fästet till
lekbågen. Fästes med längre skruv och fjäderbricka.
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Körbåge

1) Ta bort t-nyckeln från ryggprofilen.
2) För i sargsprintarna (A) i spåren på ryggprofilen och för körbågen till önskad
position.
3) Dra åt skruvarna.

A

Sufflett

Montering av sufflett
Börja med att avlägsna eventuellt
huvudstöd. Lossa sedan på skruvarna (A)
och för in sargsprintarna (B) i profilen.
Justera till lämplig höjd och dra åt
skruvarna. Suffletten kan avlägsnas från
fästet genom att lossa vredet (C) och dra
ut suffletten åt sidan.
B
A

C
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Svankstöd/Svankstöd med pump

A) Ta bort ryggfodret.
B) Fäst svankstödet på ryggfodret (inom det markerade område) med hjälp av
medföljande karborre.
C) Sätt tillbaka ryggfodret.

Svankstödskil

Värmepaket

Värmepaketet håller kroppstemperaturen uppe och förhindrar avkylning vid
kallt väder. När kroppstemperatur uppnåtts slår värmepaketet av för att spara
energi. Om temperaturen sjunker aktiveras det igen och värmer på nytt upp till
kroppstemperatur. Värmeplattorna fästs på fodret med kardborrefäste.
B

A
A)
B)
C)

Sittdelsplatta
Ryggplatta
Batteri och kontrolldosa

C
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Sammanfattning och efterkontroll
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.
Kontrollera så att hjälpmedlet är korrekt balanserat för att säkerställa att ev tipprisk
utesluts.
Om brister uppmärksammas, använd ej produkten. Kontakta din distributör av
hjälpmedlet för åtgärd.
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Transport i fordon
Vid transport i bil med Delfi Pro monterad på
underrede ska anvisningar från tillverkaren av
underredet följas.
Säkerhetsband
Ett band levereras till sitsen med avsikt att spännas
från sitsens ryggprofil och runt chassits körbåge.
Se till att detta band sitter stabilt och spänt innan färd.
Krocktestad och godkänd
Delfi Pro är krocktestad och godkänd enligt ISO
16840-4. Denna standard medger att sittsystemet får
monteras på samtliga underreden som är godkända
enligt ISO 7176-19, med bibehållet godkännande för
kombinationen.

Krockgodkännande gäller brukarvikter upp till 75 kg.
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Underhåll och skötselanvisningar
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.

Skötsel
Behovet av rengöring skiftar och måste bedömas från fall till fall beroende på
produktens användning men minst en gång varje vecka rekommenderas.
Rengör plast och metalldelar med svamp/trasa och antibakteriella, milda
rengöringsmedel. Använd inga rengöringsmedel som innehåller slipmedel, frätande
ämnen eller lösningsmedel.
Foder och bälten/selar kan tvättas i 60°C fintvätt. Följ separata tvättrådsetiketter
på produkterna. För mer information se aktuella bruksanvisningar för respektive
positioneringshjälpmedel.
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Service och underhåll
För att fungera tryggt och säkert ska regelbunden service utföras på produkten.
Behovet av översyn/service skiftar och får bedömas från fall till fall beroende
på produktens användning och slitage men minst en gång var 6:e månad
rekommenderas.
Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt av kvalificerad personal, se avsnitt
Säkerhetsföreskrifter i bruksanvisningen. Vid utbyte av delar ska alltid originaldelar
från Anatomic Sitt AB användas.
Vid varje servicetillfälle ska det säkerställas att produktens funktioner är tillförlitliga
och att produkten är säker att användas. Om det finns brister som påverkar
säkerheten och inte kan åtgärdas ska produkten tas ur bruk.
För rengöring av produkten, se avsnitten Skötsel samt Rekonditionering.
Kontrollera följande och åtgärda vid behov:
• Kontrollera produktens samtliga funktioner.
• Kontrollera produkten och dess tillbehör med avseende på lösa delar, slitage
och skador.
• Kontrollera att alla skruvar, muttrar och bultar är ordentligt åtdragna.
• Kontrollera att alla vred är hela och fungerar.
• Kontrollera att sitsen är ordentligt fastsatt på underredet
• Kontrollera säkerhetsbandet på ryggen så det är utan skador och låser korrekt.
• Kontrollera produktens rörliga funktioner, exempelvis ryggvinkling. Både
avseende justeringsmöjligheter, rörlighet samt låsning.
• Kontrollera att kolven låser i valt läge
• Kontrollera ev. slitage på alla leder, taggleder och fästen. Säkerställ att de låser som
de ska.
• Kontrollera bälten och selar avseende slitage, funktion samt infästning.
• Kontrollera märkning, etiketter och varningssymboler så de är hela och läsbara.
Efterkontroll
När service är utförd, kontrollera att produkterna (huvudprodukt samt tillbehör) är
monterade på ett riktigt sätt enligt bruksanvisningen och fungerar som avsett.
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Rekonditionering
Rekonditionering görs lämpligen om hjälpmedlet är personligt och ska ges till en ny
brukare eller långtidsförvaras. Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt av kvalificerad
personal, se avsnitt Säkerhetsföreskrifter i bruksanvisningen.
Vid utbyte av delar ska Anatomic Sitt originaldelar användas.
För information om produkten och dess funktioner, se bruksanvisning på
www.anatomicsitt.com. För information om produktens livslängd se avsnitt, Begränsningar i bruksanvisningen.
Kontrollera alltid vid rekonditionering att hjälpmedlet inte är specialanpassat, innan
det skickas till ny brukare.
Vid varje rekonditioneringstillfälle bör det säkerställas att produktens funktioner
är tillförlitliga och att den är säker att användas. Om det finns brister som inte kan
åtgärdas genom rekonditionering, ska produkten tas ur bruk och återvinnas.
Rengöring
Rengör plast och metalldelar med svamp/trasa och antibakteriella, milda rengöringsmedel. Använd inga rengöringsmedel som innehåller slipmedel, frätande
ämnen eller lösningsmedel.
Avlägsna polstring, foder och bälten/selar. Polstring är en förbrukningsvara och ska
bytas ut vid behov. Foder och bälten/selar kan tvättas i 60°C fintvätt. Följ separata
tvättrådsetiketter på produkterna. För mer information se aktuella bruksanvisningar
för respektive positioneringshjälpmedel.
Produkten kan med fördel rengöras i tvättkabinett, 60°C i max 10 minuter.
Avlägsna foder och bälten/selar vid rengöring av sittsystemet i tvättkabinett.
Tork
Sittsystemet kan torkas i kabinett i max 70°C i upp till 10 minuter.
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Kontroller vid rekonditionering
Efter rengöring och torkning kontrolleras produkten på skador/slitage. Tänk på att
produktens livslängd är begränsad (se avsnitt Begränsningar i bruksanvisningen)
när en bedömning görs för att kontrollera om produkten är lämplig att
rekonditionera.
Trasiga, slitna eller spruckna delar byts ut. Använd bara originaldelar från Anatomic
Sitt. Reservdelar kan beställas enligt separat reservdelslista/sprängskiss för
aktuell produkt. För att produkten ska behålla sin CE-märkning får hjälpmedlet
endast förses med reservdelar levererade av Anatomic Sitt AB.
Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna.
Säkerställ att bruksanvisning och alla originaletiketter medföljer vid ny förskrivning.
Etiketter/dekaler
Vid behov av nya etiketter och dekaler, kontakta Anatomic Sitt För dess placering
på hjälpmedlet se www.anatomicsitt.com där återfinns även bruksanvisning.
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Kontrollpunkter
Övergripande:
Kontrollera hela produkten och dess tillbehör för att identifiera trasiga, spruckna
eller slitna delar som ska bytas ut.
Kontrollera produktens samtliga funktioner.eller slitna delar som ska bytas ut.

□
□

Sitt/ryggdel:
Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna.
Kontrollera att stolens justeringsmöjligheter fungerar.
Kontrollera att ryggvinklingsfunktionen fungerar och att kolven låser i valt läge.
Kontrollera foder och byt vid behov.

□
□
□
□

Fotstöd:
Gör funktionskontroll av höjd- och vinkeljustering.
Kontrollera ev. slitage på alla taggleder och säkerställ att de låser som de ska.

□
□

Huvudstöd:
Kontrollera fodret och byt vid behov.
Kontrollera så huvudstödslederna låser.
Kontrollera fästet på huvudstödet så det låser.

□
□
□

Armstöd:

□ Kontrollera armstödens justeringar för höjd, djup och bredd.
□ Kontrollera armstödsfästena så de låser som de ska.
Fästsystem:

□ Kontrollera funktionen så att det låser.
Säkerhetsband:
Kontrollera säkerhetsbandet på ryggen så att det inte har skador och att det låser.

□

Övriga ev. tillbehör:
Kontrollera alla delar efter slitage, byt vid behov.
Kontrollera ev. låsningar och justeringsmöjligheter.

□
□

Efterkontroll
När rekonditionering är utförd kontrollera att produkterna (huvudprodukt samt
tillbehör) är monterade på ett riktigt sätt enligt bruksanvisningen och fungerar som
avsett. Kontrollera också att märkning, etiketter och varningssymboler är hela och
läsbara.
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Avfallshantering
Återvinning
En förbrukad del eller produkt ska demonteras. Delarna ska separeras efter
materialtyp och lämnas på återvinningscentral eller motsvarande. Gaskolv sorteras
som farligt avfall.
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Garanti och retur
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 telefonnummer. 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.
Returer
Felbeställda eller fellevererade varor skall returneras inom 20 dagar från
leveransdatum. Bifoga alltid en kopia på både följesedel och faktura.
Ange orsak till retur av dina varor. Returblankett finns på vår hemsida.
Förpacka 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.
Observera att specialanpassade produkter inte går att returnera!
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Revision
I denna version av bruksanvisningen har följande ändringar gjorts.
Korrespondens - märkning
Beskrivning var produktetiketten sitter
Monterings- och justeringsanvisningar:
- Justerbara bålstöd har textjusterats
- Överarmstöd har text och bildjusterats (distans borttagen)
Revisionsförteckning
ver. 2.0 - 2021-03-09
ver. 2.1 - 2021-05-26
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SE

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

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