Bruksanvisning
POTTSTOL FÖR BARN

Artikelnummer: 144971, 144972

Avsedd användning: Pottstol för barn är en toainsats
monterad på ett höj- och sänkbart stativ med en
löstagbar potta. Pottstolen ger en säkrare känsla
eftersom barnet sitter närmare golvet.

Leveranskontroll: Kontrollera att produkten är hel
och att stödfötter är monterade på alla ben. Använd inte
produkten om den är skadad.

144971
144972

Säkerhetsanvisningar:


Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som
är avsett.



Pottstolen skall placeras på en plan yta där
stolens alla fyra ben står stadigt mot golvet.



Vid tecken på att höjdjusteringen glappar eller att
produkten på annat sätt är utsliten bör produkten
tas ur bruk och skickas in för service.



Stödfötterna bör kontrolleras regelbundet.
Skadade eller utslitna stödfötter kan innebära ett
försämrat grepp och slitage på golv.



Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot
nya, vilka kan beställas från Swereco.



Använd sele/midjebälte för att underlätta för
barnet att sitta upprätt.



Lämna aldrig barnet obevakat på pottstolen!



Max brukarvikt 50kg.

Teknisk specifikation
Art. Nr: 144971
Pottstol 1

Art. Nr: 144972
Pottstol 2

Storlek sits:
Djup: 22 cm
Bredd: 20 cm
Höjd*: 23 cm

Storlek sits:
Djup: 29 cm
Bredd: 23 cm
Höjd*: 35/25 cm

Hål sits:
Djup: 16 cm
Bredd: 12 cm

Hål sits:
Djup: 18 cm
Bredd: 14 cm

Ställbar höjd: 19,5-28
cm
Maxbredd stol: 38 cm
Maxbredd benstativ:
41 cm

Ställbar höjd: 2230,5 cm
Maxbredd stol: 37
cm
Maxbredd benstativ:
42 cm

Vikt: 3,0 kg
Vikt: 3,8 kg

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och
i bruksanvisningen.

Material: ABS
*Höjd är från sits till upp till säkerhetsbältesgenomföringarna.

Max brukarvikt 50 kg.
Max 50 kg

Kan tvättas med alkalisk
tvållösning, ph 5-9.
Tvättas i max 85°C i max 3
minuter.
Visuell kontroll

Tillverkad av:
Swereco Rehab AB
Barnhusgatan 4
SE-111 23 Stockholm
Tel: +46 8 444 38 20
Fax: +46 8 754 30 80
www.swereco.se
info@swereco.se

Produkten följer EU direktiven
93/42/EEG och 2007/47/EG för
medicintekniska produkter.
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Bruksanvisning
Användning:
1. Justera pottstolen till lämplig höjd med hjälp av tryckknappen.
2. Kontrollera tryckknappen för höjdjusteringen regelbundet. Glappar tryckknappen måste användningen av
pottstolen genast avbrytas.
3. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.
4. Placera den löstagbara pottan på plats.

1

2

4
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av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter. Alternativt torkas med 70%
isopropanol.

3144971

Skötselanvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte

Reservdelar:
Art. nr: 120700, Stödfot
Art. nr: 14497115, Potta
Art. nr: 14491040, Sele
Art. nr: 14497110-S, Insticksben inkl. Doppsko till 144971
Art. nr: 14497210-S, Insticksben inkl. Doppsko till 144972

www.swereco.se
info@swereco.se
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