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  Delta 150
Art.Nr 550300100
• Mycket lätt och plats-
  besparande
• Säker och stabil
• Kräver inga verktyg
• Strukturerad sittyta minskar
  halkrisk
• Sju sitthöjder tack vare ben
  av teleskoptyp
• Stabil tack vare gummifötter
• Anodiserade aluminiumprofil-
  ben
• Dränageöppningar
• Lätt att rengöra

Very light and space-saving
Safe and stable
Simple, tool-free assembly
Structured surface ensures secure hold
Seven-position seat height adjustment through telescopic 
legs
Stable thanks to rubber feet
Anodized aluminum profile legs
Drainage openings
Easy to clean

Technical Data

Order number 550300100

Colour white

Overall width 44 cm

Overall length 44 cm

Overall height 59 cm

Seat plate diameter 37 cm

 

Seat height 44 - 59 cm

Seat height adjustment 7

Total weight 1.7 kg

Max. Load 150 kg

PU Pal. 96 Pal.

PU pc. 4 Stk.

Shower stool Delta 150
Item No. 550300100
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Tekniska data

Artikelnummer  550300100      Sitthöjd   44-59 cm

Färg    Vit       Sitthöjdsvarianter 7

Bredd    44 cm       Totalvikt   1,7 kg

Längd    44 cm       Max brukarvikt  150 kg

Höjd    59 cm       Sittyta Ø   37 cm
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  Förord           Typskylt

Våra produkters design och funktionalitet håller hög 
kvalitet.

Läs noga igenom denna Användaranvisning. Den 
innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och vär-
defulla tips för ett korrekt användande och en god 
vård av produkten. Kontakta oss om ni behöver mer 
information.

Användaranvisningen innehåller alla nödvändiga in-
struktioner för anpassning och användning. Den kan 
också laddas ner från vår hemsida. 

Ovanstående produkter förklaras härmed överens-
stämma med EU:s förordning för medicinska produk-
ter 2017/745.

Vårt åtagande utgår från en produktlivslängd på fem 
år, förutsatt att bestämmelserna för service och 
produktvård följs.

Livslängden kan förlängas avsevärt genom noggrann 
skötsel och vård av produkten. Den kan även förkor-
tas genom extremt eller ovarsamt handhavande.

Då ni inte vill nyttja produkten ytterligare, kontakta 
oss eller lämna den på en återvinningscentral.

  Konformitetsförklaring   

  Produktlivslängd   

  Återvinning    

1. Artikelnummer   2. Artikelbeteckning   3. Tillverkare
4. Serienummer   5. UDI-Code   6. Maximal belastning   
7. Beakta Användaranvisningen   8. Medicinsk produkt
9. Produktionsdatum (år-månad)

Denna produkt är avsedd att kunna återanvändas av annan 
brukare. Se därför till att alla nödvändiga tekniska underlag 
som behövs för en säker användning överlämnas till den nya 
brukaren.

Produkten behöver då testat av fackfolk, samt rengöras och 
sättas i gott skick. I detta arbete skall instruktionerna från 
tillverkaren beaktas och de skall kunna uppvisas på förfrågan. 
För tillbehör, kontakte Euforia AB.

Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Om ett ma-
terial- eller tillverkningsfel föreligger ersätter vi defekta delar 
kostnadsfritt.
 
Förslitningsdelar täcks i allmänhet inte av garantin, såvida inte 
nyttjandet av en reparatör eller behovet av en ersättningsdel, 
entydigt kan härledas till ett material- eller tillverkningsfel. 
Bland annat gummifötter räknas som förslitningsdetaljer.
 
Vi reserverar oss för tekniska eller designmässiga för-
ändringar. 
 

  Återanvändning 

  Garanti 
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Delta 150 

1. Sittplatta
2. Ställbara ben
3. Gummifot

  Indikation för användning           Säkerhetsföreskrifter

  I leveransen ingår 

Saknar möjlighet att stå säkert i duschen på grund 
av skador på nedre extremitetens funktion med be-
gränsad eller ingen rörlighet och muskelstyrka och/
eller nedsatt vestibulär funktion eller fallbenägenhet 
av annat ursprung. 

Samtidigt tillräckligt stabil bålhållning för sittande 
och tillräckliga kvarvarande funktioner i de övre 
extremiteterna.

   1 x Sittplatta

   3 x Ställbara ben

   3 x Gummifot

   1 x  Användaranvisning

• Läs denna användaranvisning uppmärksamt.

• Innan användning skall ingående delar och sitsens   
  stabilitet kontrolleras.  Vid skada skall produkten 
  inte användas.

• Vid nedsittande, uppresning eller då sittplattan 
  snäpps på plats kan kläder eller kroppsdelar 
  komma i kläm. 

• Var försiktig så att inte brukaren halkar eller faller.

• Tippsäkerheten är sämre än på en vanlig stol, und-
  vik därför att brukaren böjer sig i sidled-

• Sitt alltid i mitten på sittytan, inte på kanten, för att 
  undvika risken att tippa elle halka av.

• Produkten skall inte under längre tidsrymd utsättas 
  för temperaturer över 60o (exempelvis genom att 
  användas i en bastu).

• Var uppmärksam på att den maximala brukarvikten 
  inte överskrids (se tekniska data samt typskylten).

4 Gebrauchsanweisung DELTA 150Drive Medical GmbH & Co. KG | Stand: 16.06.2020 | Irrtum und Änderungen vorbehalten

DE

Indikation

INDIKATION: 
Unmöglichkeit des sicheren Standes in der Dusche auf-
grund Schädigung der Funktion der unteren Extremität 
mit eingeschränkter oder aufgehobener Beweglichkeit 
und Muskelkraft und/oder Schädigung der vestibulären 
Funktionen oder Fallneigung anderer Genese bei gleich-
zeitig ausreichend stabiler Rumpfh altung zum Sitzen und 
ausreichender Restfunktionen der oberen Extremitäten.

Lieferumfang

1 x Sitzplatte

3 x Verstellbarer Fuß

3 x Gummifuß

1 x Gebrauchsanweisung

Sicherheitshinweise

• Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam.
• Vor dem Gebrauch sind alle Bauteile auf Schäden 

und festen Sitz zu prüfen. Produkt bei Defekt nicht 
verwenden!

• Beim Hinsetzen, Aufstehen und beim Einrasten der 
Sitzplatte können Bekleidungs- oder Körperteile ein-
geklemmt werden.

• Vorsicht - Abrutsch-/Absturzgefahr!
• Die Kippsicherheit des Produkts ist deutlich geringer 

als bei normalen Stühlen, vermeiden Sie deshalb seitli-
ches hinausbeugen – Kippgefahr!

• Setzen Sie sich stets in die Mitte der Sitzfl äche und 
nicht auf den Rand – Kipp- bzw. Abrutschgefahr!

• Das Produkt darf nicht dauerhaft Temperaturen über 
60° C ausgesetzt werden (z. B. Verwendung in Sauna 
etc.).

• Beachten Sie das zugelassene Maximalgewicht des 
Benutzers. Diese Angabe fi nden Sie in den techni-
schen Daten in dieser Bedienungsanleitung sowie auf 
dem Typenschild. 

Delta 150

1. Sitzplatte
2. Verstellbarer Fuß
3. Gummifuß 
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Teile des Produkts
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  Montering       Rengöring, produktvård

  Höjdinställning   

  Tekniska data

  Artikelnummer          550300100

  Bredd     44 cm

  Längd     44 cm

  Höjd     59 cm

  Sitthöjd            44-59 cm

  Sittyta Ø    37 cm

  Totalvikt    1,7 kg

  Maximal belastning             150 kg

  Material i benen          Aluminium

  Material i snäpplås           Mässing

  Material i sitsen     PP (Polypropylen)
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Reinigung | Wartung

• Von Hand mit einem feuchten Tuch regelmäßig reini-
gen!

• Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!

• Keine Scheuermittel verwenden!

• Keine hochdosierten Chlor- und Essigreiniger verwen-
den!

• Zur Desinfektion kann ein Sprühdesinfektionsmittel
verwendet werden, z.B. Descosept AF oder Bacillol AF.

• Bei Defekten suchen Sie Ihren Fachhändler, bei dem
Sie dieses Produkt erworben haben, auf.

Technische Daten

 Produkt  DELTA 150 
 Artikelnummer  550300100 

 Gesamtbreite  44 cm 

 Gesamtlänge  44 cm 

 Gesamthöhe  59 cm 

  Sitzhöhe 44 - 59 cm 

  Sitzfläche Durchmesser   37 cm 

 Gesamtgewicht  1,7 kg 

 Max. Belastung  150 kg 

Material Beine Aluminium

Material Chlippverschluss Messing

Material Sitz PP (Polyprophylen) 
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Duschpallen är förmon-
terad, endast gummi-
fötterna behöver sättas 
på plats (Bild 1-3).

Innan användning ställs 
stolen in på lämplig höjd
(Bild 4).
Tryck på knappen  (1) och 
dra samtidigt ut eller skjut 
in benet tills knappen 
snäpps fast i önskat läge (2).
Upprepa detta på de övriga 
benen och kontrollera att 
knappen snäppt fast i rätt 
läge.

Kontrollera att alla benen är inställda på samma höjd.

• Rengör duschpallen regelbundet för hand med en fuktig  
  duk.

• Använd inga aggresiva rengöringsmedel. 
 
• Använd inte skurmedel.

• Använd inte högdoserad klor- eller ättiksrengöring.

• För desinfektion kan ett spraydesinfektionsmedel användas.

• Vid defekter bör ni kontakta er fackhandel, där ni skaffat 
  produkten. 

  Produkt    Delta 150


