Bruksanvisning
DUSCHSTOL ROBUST
Avsedd användning: Duschstol Robust är avsedd
att sitta på vid duschning. Stolen har en stabil
helsvetsad konstruktion av extra dimensionerade
rör för att klara av tunga brukare. Sitsen består av
aluminiumprofiler vilket gör den mycket stabil.
Ryggstöd finns som tillbehör och beställs separat
från Swereco.

Artikelnummer: 142140, 142143
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142140 +142143

Säkerhetsanvisningar:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
Stolen är ej avsedd för att brukas i badkar.
Stolen skall placeras på en plan yta där stolens alla fyra ben står stadigt mot golvet.
Stolen får ej vinklas upp i sådant läge att den endast står på två ben då brukaren sitter i den.
Detta då den maximala brukarvikten är beräknad med alla fyra ben i golvet.
Stolen får ej förflyttas med brukaren sittandes i den.
Stolen får kapas av behörig personal (hjälpmedelstekniker på hjälpmedelscentraler) utan att
stolens egenskaper försämras. Stolens ben får kapas så stolen står plant från 55cm ner till
45 cm.
Stödfötterna bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter kan innebära ett
försämrat grepp och ska bytas ut. Dessa kan beställas från Swereco.
Om300
stolen
Max
kg ställs in i ett svagt framåtlutande läge är maximal höjdskillnad mellan fram och
bakben 2.5 cm, vilket motsvaras av ett snäpp på beninställningen.
Vid användning av ryggstöd, se till att ryggstödet är monterat enligt anvisning.

Symboler: Förklaring av symbolerna på
produkten och i bruksanvisningen.
Max säker brukarvikt.

Kan tvättas med alkalisk
tvållösning, pH 5-9.

Max
85°C
3 min

Teknisk specifikation
Sitsens djup x bredd: 45x55 cm
Bredd mellan armstöd: 60 cm
Största bredd (yttermått): 66 cm
Vikt: 11,4 kg
Sitthöjd: 55 cm
Material: Stålrör, lackerad aluminium (sits),
TPE (stödfötter)
Max brukarvikt: 300 kg

Tvättas i max 85°C i max
3 minuter.

Visuell kontroll
Produkten följer EU
direktiven 93/42/EEG och
2007/47/EG för
medicintekniska produkter.
2018_04
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Bruksanvisning
Skötselanvisningar:
Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9.
Vid byte av brukare ska produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter.
Alternativt torkas med 70% isopropanol.

Reservdelar:
Art. nr 120702, Stödfot
Tillbehör:
Art. nr 142143, Ryggstöd till Duschstol Robust
För att montera fast ryggstödet följ anvisningarna nedan. Ritningarna visas i en vy underifrån
stolen.
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