-------Ø

--------

--------

Tekniska data (Förbehåll för ändringar)
Dimensioner
Verona
Monaco
Cannes
Sitthöjd (variabel)
42 - 57 cm
42 - 57 cm
42 -57 cm
Höjd med armstöd 					
61-76 cm
--------------Höjd med ryggstöd							
---------------------Sittyta
ØØ36 cm
• 40 x 40 cm
• 40 x 40 cm
Behövlig yta
• 40 x 40 cm
• 45 x 45 cm
• 45 x 53 cm
Ändring av sitthöjd
7 steg x 25 mm 7 steg x 25 mm 7 steg x 25 mm
Vikt
2,6 kg
2,8 kg
3,6 kg
Brukarvikt max.
max. 175 kg
max. 130 kg
max. 130 kg

Nizza
42 - 57 cm
-------83 - 98 cm
• 40 x 40 cm
• 51 x 53 cm
7 steg x 25 mm
4,8 kg
max. 130 kg

Reservdelar
Artikel-Nr.
4639020
4639030
4639040
2019028
4639060
4420025
4560025

Beteckning
Armstöd (inkl. Clips) 				
Ryggstöd (inkl. Clips) 				
Hylsmutter 					
Clip för ben (höjdändring) 			
Clip för att fästa arm- och ryggstöd 		
Plugg för stativrör 				
Fotkapset für stativrör				

Anmärkning/färg
Plast, vit
Plast, vit
Plast, vit
Rund, vit
Kantig, röd
Plast svart
Plast, vit

Transportväska med duschhjälp 			

Textil, svart

REBOTEC

®

Användaranvisning
Duschpallar: Verona, Monaco, Cannes
Duschstol: Nizza

Duschpall
Verona
Art.nr 3680030

06/2005 (Th.B.)

06/2005 (Th.B.)

Duschpall
Monaco
Art.nr 3630010

Duschpall
Cannes
Art.nr 3630020

Duschstol
Nizza
Art.nr 3630030

Tillbehör
2840030

Återanvändning
Produkten är avsedd för återanvändning. Återanvändning (livslängd) beror på produktens skick. Före
återanvändning måste produkten underhållas och relevanta instruktioner om säkerhet, skötsel och
underhåll måste följas.
Denna kontroll är avsedd att utesluta felaktig användning på grund av möjliga eller direkt igenkännliga skador. Vi hänvisar här till Medical Products Act (MPG)

Livslängd
Den förväntade livslängden för de produkter som anges i denna bruksanvisning är 3 år när den
används som avsett, med iakttagande av säkerhetsanvisningarna, underhållsintervallen och skötselanvisningarna. Efter denna period skall produkten endast användas i ett säkert skick. Underhåll bör då
äga rum minst var sjätte månad. Särskilda krav för produkten på grund av patientens användning kan
resultera i kortare underhållsintervall.

Garanti
Vi ger 24 månaders garanti på våra duschhjälpmedel. Alla slitdelar är undantagna från detta, liksom
skador orsakade av felaktig användning.. Av säkerhetsskäl och utifrån produktansvar får reparationer
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endast utföras av REBOTEC eller av auktoriserade återförsäljare som använder originaldelar.

Användaranvisning
Duschhjälpmedlen skall endast användas inomhus (hemma / stillastående) på
plana ytor och är lämpliga för duschanvändning. I händelse av fysisk försämring tjänar det till att öka självständigheten när du använder duschen. Trots
optimal sittkomfort är duschhjälpmedlen inte lämpliga för långa sittperioder.

Notera !
Spara bruksanvisningen för senare användning.
Serienumret är också tryckt på produktens typskylt (undersidan av
duschstolen). Vid reklamation eller frågor, ange typ och serienummer. 1

Notera!
Du kan ladda ner bruksanvisningen från vår hemsida, www.euforia.se
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Modell Nizza

Produktanvisningar

Den rörformade ramen är gjord av aluminiumrör. Sitthöjden är justerbar (7 steg) via aluminiumrörens teleskopering. Sittplattan, armstöden och ryggstödet är tillverkade av plast.
Fotkåporna för benen är gjorda av halkfri plast.
Duschhjälpen kan monteras och demonteras igen med en enkel klämmontering
och bidrar därmed till enkel förflyttning.
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Installation

Duschhjälpen är inte redo att användas och måste monteras innan den tas i drift. Innan montering, kontrollera bruksanvisningen för att säkerställa att alla delar finns.
Antalet delar kan variera beroende på modell!

B
k
a
n
n
di
e



Montera som med Monaco-modellen.
Tillkommande montering:
Montera armstödsenheten som på modellen
Cannes.
• Kläm fast ryggstödet (A) på sittplattan
Var uppmärksam på att spännanordningen
går in i grepp under sittplattan.
• Fäst ryggstödet med klämman (B).
• OBS! Skjut in klämman hela vägen.
Detta kan ses när klämman vilar helt på
aluminiumröret.

Modell Verona und Monaco

• Placera sittplattan (A) på en plan yta
• Lossa kopplingsmuttern (B) genom att vrida den åt vänster (moturs).
• För in rörsatsen (C) så långt det går i spännelementet (D).
• Vrid rörsatsen så att klämman (F) pekar utåt. Se till att alla ben monteras på samma sätt!
• Dra åt kopplingsmuttern (B) genom att vrida den medurs.
• Montera de andra 3 rörsatserna på samma sätt.
• Dra ut klämman (F) helt och justera sitthöjden genom att dra ut det inre röret.
• Sätt tillbaka klämman (F) genom hålet i rörsatsen. OBS! Skjut in klämman hela vägen.
Detta kan ses när klämman är i full kontakt med aluminiumröret.
• OBS! Justera alla fyra benen till samma höjd.
• Kontrollera duschhjälpmedlets stabilitet efter installationen!

Rengöring och desinfektion

Rengör produkten med ett milt hushållsrengöringsmedel. Använd inte frätande eller slipande
rengöringsmedel. Använd ett desinfektionsmedel som finns i handeln (observera produktinformationen) för att desinficera ytorna. Torka sedan av dem.
Tvätta därefter med rent vatten och gnugga produkten torr. Dålig eller försummad skötsel
och underhåll leder till att produktansvaret begränsas.

Underhåll

Monaco
Monaco
Monaco

Verona

C

A
B
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Med regelbundet underhåll och skötsel av ditt duschhjälpmedel tjänar det dig pålitligt under
lång tid. Av säkerhetsskäl och för att förhindra olyckor eller skador orsakade av felaktig
hantering så låt kontrollera den minst var sjätte månad och lämna in den för kontroll hos en
fackhandlare minst en gång om året. Spara denna användaranvisning.
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Säkerhetsanvisningar
• Följ den maximalt tillåtna kroppsvikt som anges på produkten!
• Kontrollera att duschhjälpen saknar skador före varje användning.
Om skador syns, använd inte duschhjälpmedlet!
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Modell Cannes
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Montera som med Monaco-modellen.
Tillkommande montering:
• Fäst armstöden (A) på sätesfliken.
Var uppmärksam på att spännanordningen nedanför
sitsplattan går in i grepp.
• Dra isär armstödsstängerna tills borrhålen syns
och fäst med klämman (B).
• OBS! Skjut in klämman hela vägen. Detta syns när
klämman är i full kontakt med aluminiumröret.

OBS! Undvik risk för att falla!
• Det är viktigt att du kontrollerar följande punkter före användning:
• Duschhjälpmedlets stabilitet (efter montering och före användning)
• Sittplatta för skador
• Kontrollera clips för höjdjusteringen så att den sitter ordentligt på plats
• Kontrollera arm- / ryggstödets klämlås, beroende på modell.
• Bär inte duschhjälpen med patienten på.
• Använd endast duschhjälpen inomhus och på en plan yta.
• Beroende på modell, se till att armstöd och ryggstöd är helt monterade.
• Låt inte brukaren luta sig ur duschhjälpen.
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