Swingbo VTi Rekonditionering / underhåll
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Underhåll, skötsel och användningstid
SWINGBO-VTi rullstol är CE-godkänd. Tillverkaren garanterar härmed att denna medicinska
produkt somhelhet uppfyller kraven i direktivet 93/42/EEG. Rullstolens funktion, särskilt hjullåsen,
ska kontrolleras före varje användning. Säkerhetsmuttrar ska bara användas en gång. Om de har
lossats flera gånger måste de bytas ut.
Swingbo VTi

Typ

Datum

Kontrollera följande
1

Funktionskontroll av bromsar

2

Kontrollera så att fällning och tiltfunktioner fungerar
obehindrat

3

Kontrollera benstöd, eventuell låsfunktion, fällning, justering
Kontroll av att fotplattan sitter fast

4

Funktionskontroll av tippskyddet

5

Kontroll av att drivhjulen sitter ordentligt (hjulaxel)
Kontroll av drivhjulets ekerspänning
Rengöring av hjulen, avlägsna hår exempelvis.

6

Kontrollera att quick release-låset låser korrekt

7

Kontrollera lufttryck.

8

Kontrollera att rullstolen går rakt

9

Inspektion av ramen med hänsyn till skada, vid behov utbyte av
defekta delar. Kontroll av slitagedelar som hjul och lager

10

Inspektion av rörliga delar, vid instabilitet eller för
mycket rörlighet dra åt alla skruvar.

11

Låt inte smuts torka in, utan rengör med vatten och en mjuk trasa
eller svamp. Spola ej med högtryckstvätt direkt på lager. Spola ej
med högtryckstvätt från nära håll på klädseln

12

Delar som har skevhet, sprickor, rostskador eller deformationer
skall bytas ut. Delar som är slitna och har nedsatt funktion bör
bytas ut. Mindre lackskador kan lagas med bättringsfärg

13

Kontrollera att bruksanvisning och märkning finns

14

Vid behov eller vid återanvändning, behandla överdrag/klädsel med
ett desinfektionsmedel för ytor.

15

Förvara hjälpmedlet i ett torrt utrymme med rumstemperatur,
särskilt under vintern.

16

Regelbundet underhåll utfört av aktoriserad verksamhet bevarar
produktens livslängd.

Underhåll - rengöringsanvisning finns även i produktens bruksanvisning.

Justering/
Anmärkning

medemagruppen

Swingbo VTi Skötselråd
•

Rengöring och underhåll

•

Rengör alla ramkomponenter och plastdelar med milt rengöringsmedel
(t.ex. Sagrotan).

•

Klädsel och vadderade delar kan tvättas i 40 grader. Lägg dem i en linnepåse eller ett
örngott vid maskintvätt.

•

Många gånger räcker det att torka med en fuktig trasa.

•

Använd inte SWINGBO rullstol i saltvatten.

•

Undvik att sand eller andra partiklar skadar hjullagren.

•

Om rullstolen blir blöt ska den torkas med handduk så snart som möjligt.

•

Hår och annan smuts samlas ofta mellan de svängbara hjulen och gaffeln. Det
kan påverka hjulens funktion negativt. Ta bort hjulen och rengör delarna med milt
rengöringsmedel.

•

Bakhjulen är utrustade med en snabbkoppling. Säkerställ funktionen genom
att avlägsna eventuell smuts vid snabbkopplingsaxeln och axelhuset.

•

Snabbkopplingsaxeln bör även smörjas lätt och regelbundet med hartsfri
symaskinsolja.

•

Skruvanslutningar ska kontrolleras ofta, särskilt när rullstolen är ny och efter
justeringar. Om samma skruvanslutning släpper flera gånger kontaktar du din
återförsäljare.
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