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Safe, stable, and space-saving
Seat surface with drainage slits
Low weight
Three-position seat height adjustment through telescopic 
legs
Stable thanks to rubber feet
Anodized aluminum tube legs
Easy to clean
Delivery in practical take-away packaging

Technical Data

Order number 540100000

Colour white

Overall width 48 cm

Overall length 48 cm

Overall height 55 cm

Seat plate diameter 38 cm

 

Seat height 45 - 55 cm

Seat height adjustment 3

Total weight 1.6 kg

Max. Load 180 kg

PU Pal. 80 Pal.

PU pc. 10 Stk.

Shower stool Delphi
Item No. 540100000

Drive Medical GmbH & Co. KG · Leutkircher Straße 44 · 88316 Isny / Allgäu
T +49 (0) 7562 9724 0 · F +49 (0) 7562 9724 25 · info@drivemedical.de
www.drivedevilbiss.de Stand: 15.11.2021 · Irrtum und Änderungen vorbehalten

The hygiene opening makes daily body care easier
Safe, stable, and space-saving
Seat surface with drainage slits
Low weight
Three-position seat height adjustment through telescopic 
legs
Stable thanks to rubber feet
Anodized aluminum tube legs
Easy to clean
Delivery in practical take-away packaging

Technical Data

Order number 540200000

Colour white

Overall width 48 cm

Overall length 48 cm

Overall height 55 cm

Seat plate diameter 38 cm

Seat height 45 - 55 cm

 

Seat height adjustment 3

Total weight 1.6 kg

Weight 1.6 kg

Max. Load 180 kg

PU Pal. 80 Pal.

PU pc. 10 Stk.

Shower stool Delphi Plus
Item No. 540200000

Drive Medical GmbH & Co. KG · Leutkircher Straße 44 · 88316 Isny / Allgäu
T +49 (0) 7562 9724 0 · F +49 (0) 7562 9724 25 · info@drivemedical.de
www.drivedevilbiss.de Stand: 15.11.2021 · Irrtum und Änderungen vorbehalten

With 2 hygiene openings for comfortable body care
Safe, stable, and space-saving
Seat surface with drainage slits
Low weight
Three-position seat height adjustment through telescopic 
legs
Stable thanks to rubber feet
Anodized aluminum tube legs
Easy to clean
Delivery in practical take-away packaging

Technical Data

Order number 540300000

Colour white

Overall width 48 cm

Overall length 48 cm

Overall height 55 cm

Seat plate diameter 38 cm

Seat height 45 - 55 cm

 

Seat height adjustment 3

Total weight 1.6 kg

Weight 1.6 kg

Max. Load 180 kg

PU Pal. 80 Pal.

PU pc. 10 Stk.

Shower stool Delphi 2 
Plus
Item No. 540300000
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     Delphi     Delphi Plus    Delphi 2 Plus
Art.Nr 540100000
• Säker, stabil, platsbesparande
• Sittyta med dräneringsslitsar
• Låg vikt
• Tre sitthöjder tack vare ben
  av teleskoptyp
• Stabil tack vare gummifötter
• Ben av anodiserad aluminium
• Lätt att rengöra
• Levereras i praktisk 
  medtagbar förpackning

  Produktfakta

  Bredd   48 cm
  Längd   48 cm
  Höjd   55 cm
  Sitthöjd  45-55 cm 
  Sittytans diameter  38 cm
  Vikt   1,6 kg
  Max brukarvikt 180 kg

Art.Nr 540200000
• Med hygienöppning som  
  underlättar den dagliga 
  kroppsvården
• Säker, stabil, platsbesparande
• Sittyta med dräneringsslitsar
• Låg vikt
• Tre sitthöjder tack vare ben
  av teleskoptyp
• Stabil tack vare gummifötter
• Ben av anodiserad aluminium
• Lätt att rengöra
• Levereras i praktisk 
  medtagbar förpackning

  Produktfakta

  Bredd   48 cm
  Längd   48 cm
  Höjd   55 cm
  Sitthöjd  45-55 cm 
  Sittytans diameter  38 cm
  Vikt   1,6 kg
  Max brukarvikt 180 kg

Art.Nr 540300000
• Med 2 hygienöppningar som  
  underlättar den dagliga 
  kroppsvården
• Säker, stabil, platsbesparande
• Sittyta med dräneringsslitsar
• Låg vikt
• Tre sitthöjder tack vare ben
  av teleskoptyp
• Stabil tack vare gummifötter
• Ben av anodiserad aluminium
• Lätt att rengöra
• Levereras i praktisk 
  medtagbar förpackning

  Produktfakta

  Bredd   48 cm
  Längd   48 cm
  Höjd   55 cm
  Sitthöjd  45-55 cm 
  Sittytans diameter  38 cm
  Vikt   1,6 kg
  Max brukarvikt 180 kg



Duschpall Delphi, Delphi Plus, Delphi 2 Plus

Användaranvisning
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  Förord           Typskylt

Våra Delphi-produkters design och funktionalitet 
håller hög kvalitet.

Läs noga igenom denna Användaranvisning. Den 
innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och värde-
fulla tips för ett bra användande och en god vård av 
produkten. Kontakta oss om ni behöver mer infor-
mation.

Användaranvisningen innehåller alla nödvändiga in-
struktioner för anpassning och användning. Den kan 
också laddas ner från vår hemsida. Reparationer och 
specialanpassningar kräver teknisk kompetens och 
bör utföras av fackmän från sanitetsbranschen.

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.

Se bild och förteckning sista sidan (5).

  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, kon-
takte 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. 
 
Vi reserverar oss för tekniska eller designmässiga för-
ändringar. 

  Återanvändning 

  Garanti 

  Reservdelar    
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Delphi 

1. Sittplatta
2. Ställbara ben
3. Gummifot
4. Hygienuttag (Delphi Plus, Delphi 2 Plus)

  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

   4 x Ställbara ben

   4 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 nedsittning, 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).
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  Montering       Rengöring, produktvård

  Höjdinställning   

  Tekniska data

              DELPHI/DELPHI PLUS/DELPHI 2 PLUS

  Bredd     48 cm

  Längd     48 cm

  Höjd     55 cm

  Sitthöjd            45-55 cm

  Sittyta Ø    38 cm

  Totalvikt    1,6 kg

  Maximal belastning             180 kg

  Material i benen        Aluminiumrör

  Material i snäpplås           Mässing

  Material i sitsen      PP (Polypropylen)
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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 rätt 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    Artikelnummer

  DELPHI    540100000

  DELPHI PLUS    540100000

  DELPHI 2 PLUS   540100000

Produkter
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  Del nr Art.nr Beskrivning     Kvantitet  
       1  540000001 Gummifot för Delphi, grå   1 

       2  540000003 Ändstycke rör, för 22 mm inre rör  1

       3  540000005 Fjäderklämma     1

       4  540000002 Låsklämma, plast, grå    1

       8  540400100 Vridbart säte med adapterplatta  1 

Delphi
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Item no. Article no. Description Quantity Price (€)

1 540000001 Rubber foot for Delphi shower stool, grey 1 3,49 €

2 540000003 Tube end piece, grey for Ã˜22 mm inner
tube for foot for Delphi shower stool

1 2,77 €

3 540000005 Spring clip for Delphi 1 2,97 €

4 540000002 Locking clip, plastic, grey for Delphi shower
stool

1 2,77 €

8 540400100 Swivel seat with adapter plate for Delphi 1 55,86 €

Duschpall Delphi, Delphi Plus, Delphi 2 Plus

Reservdelar


