
 

 

 

 

 

Duschpallar

“ROM” 
Art. No.: 368.00.10 

“TURIN” 
Art. No.: 368.00.20 

Använd endast denna duschpall
med detta stängningslock! 
Angående DIN EN 12182

SV 
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DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59 
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http://www.rebotec.de 
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Bruksanvisning



Avsedd användning / Användarrådgivning
Duschpallen är avsedd för användning i hushålls- 
och patientutrymmen. Det tjänar till att hjälpa 
fysiskt handikappade genom att öka själv-
ständigheten under duschen. Trots sin optimala 
sittkomfort är stolen inte lämpad för långtids-
sittande.

Låt din återförsäljare eller vårdgivare ge dig 
råd om hur du använder duschpallen och 

dess justering för korrekt funktion!

Användning för första gången
Duschpallen är redo att användas. När du 
använder Turin duschpall för första gången måste 
följande punkter följas strikt:

Modell "Turin" (justerbara ben):

 Ta bort justeringsklämmorna (A)
genom att helt enkelt dra av
dem.

 Ställ in den nedre foten (B) till
önskad höjd.

 Sätt tillbaka justerklämmorna(A).

Risk för fall!
Se till att alla benen är inställda på samma höjd!

Skötsel
Alla plastdelar kan lätt rengöras med ett milt, 
kommersiellt tillgängligt rengöringsmedel. 
Observera bruksanvisningen.
För aluminiumslangen är det i de flesta fall 
tillräckligt att torka av det med en fuktig trasa och 
sedan torka av. Otillräcklig eller försumlig skötsel 
och underhåll leder till begränsningar eller 
upphävande av produktansvar av tillverkaren.

Återanvändning
Produkten är avsedd för återanvändning. 
Återanvändningen beror på produktens tillstånd. 
Innan enheten återanvänds måste underhåll 
utföras och lämpliga instruktioner för säkerhet, 
skötsel och underhåll måste följas. Denna 
granskning ska utesluta eventuell felaktig 
användning orsakad av uppenbar eller osynlig 
skada. Se Medical Device Directive (MDD) och 
förordningen för operatör (MPBetreibV). 

Livslängd 
Den förväntade livslängden för de produkter 
som anges i denna bruksanvisning när de 
används i enlighet med säkerhetsinstruktioner, 
underhållsintervall och skötselråd är 3 år.

Efter denna period kan produkten endast 
användas i ett säkert skick. Underhåll bör utföras 
minst var sjätte månad. Specifika krav på 
produkten, på grund av patientens användning, 
orsakar kortare underhållsintervaller.

Säkerhet

 Se till att den högsta tillåtna vikten för 
duschpallen inte överskrids!

 Före varje användning, kontrollera noggrant 
duschpallen för skador. Om skada upptäcks, 
använd inte duschpallen.

Fallrisk

 Kontrollera för att vara säker på följande före 
användning:
 Sätet är ordentligt fastsatt
 Pall står på en stabil yta
 Justeringsklämma (Turin) för höjdjustering

 Bär inte duschpallen med en patient på den.
 Använd duschpallen endast i och på fasta, 

jämna ytor.
 Efter en lång period av icke-användning:

Låt en kvalificerad specialist kontrollera 
duschpallen.

Korrekt avfallshantering
En defekt eller en använd duschpall hör inte 
hemma i hushållssoporna. Kontakta din 
avfallshanteringstjänst för att fråga om korrekt 
bortskaffande.

Garanti 
Produkterna som listas i denna handbok 
tillhandahålls med en garanti på 24 månader. 
Slitdelar och skador på produkterna på grund av 
felaktig användning är uteslutna.

Rådgivning
Spara alltid bruksanvisningen vid framtida 
användning. För klagomål eller frågor, tillhandahåll 
alltid modell, serienummer. och användar-
instruktionennr.

Tekniska specifikationer

Art.-N0. Type Dimensions/cm 

C / D / F 

Wt./ 
kg 

Max. 
Patient 

Wt. 

368.00.10 Rom 50 / 32 / 37,5x37,5 1,3 100kg 

368.00.20 Turin 46-63,5 / 32/ 43,5x43,5 1,6 100kg 

C=höjd, D=diameter, F=bas 

Tekniska specifikationer kan ändras utan 
föregående meddelande!
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