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

Återanvändning

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 testas 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 och reservdelar, kontakta Euforia AB.

Garanti

Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Om ett 
material-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 
förändringar.

Förord

Tack för att du har valt en produkt från Drive DeVilbiss.
Du kommer inte att bli besviken över designen, 
funktionaliteten och kvaliteten på denna produkt.

Läs denna bruksanvisning noggrant före första 
användningen. De innehåller viktig säkerhetsinformation 
och värdefulla tips för korrekt användning och skötsel. 
Om du har frågor eller behöver ytterligare information, 
kontakta din Drive DeVilbiss specialiståterförsäljare som 
levererade din produkt.

Denna bruksanvisning innehåller all viktig information för 
justering och anändning. Den senaste bruksanvisningen 
finns som PDF online eller kan beställas från kundtjänst.
Förstorade format för synskadade kan visas. Blinda 
användare måste instrueras av sin vårdare. Reparationer 
samt vissa justeringar kräver särskild teknisk utbildning 
och måste därför utföras av återförsäljaren av 
medicintekniska produkter.

Konformitetsförklaring

Ovanstående produkter förklaras härmed överens-
stämmamed EU:s förordning för medicinska produkter
2017/745.

Produktlivslängd

Vårt åtagande utgår från en livslängd på fem år för 
denna produkt så länge produkten används på avsett 
sätt och alla underhålls- och servicekrav följs.

Denna livslängd kan avsevärt överskridas om produkten 
hanteras, repareras, underhålls och används varsamt 
och det inte finns några tekniska begränsningar baserat 
på vidareutveckling av vetenskap och teknik.

Livslängden kan dock förkortas avsevärt genom extrem 
och felaktig användning. Vårt företags bestämning av 
livslängden representerar ingen ytterligare garanti.

Återvinning

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

INDIKATION: 
Service- och sidobordet kan användas i kombination med 
en patient- eller sjukhussäng. Den är avsedd för såväl an-
vändare som patienter och vårdbehövande som ett värde-
fullt hjälpmedel, till exempel vid kroppsvård, när man äter 
och dricker i sängen eller även vid terapeutiska åtgärder.

KONTRAINDIKATION:
Personer med avsevärt begränsade kognitiva förmågor 
bör endast använda tjänsten och sidobordet under 
övervakning.

Omfattning av leverans – SuppliTo

2 x Basram med hjul

1 x L stång

1 x L-stång för bordsskiva

1 x Bordskiva 

2 x Fästskruv

2 x sexkantsskruv med bricka

1 x Spiralfjäder

1 x hylsnyckel

1 x Användningsinstruktion

Omfattning av leverans– SuppliTo twinTop

1 x Twintop bordsskiva 60 x 40 cm

1 x Twintop bordsskiva 20 x 40 cm

1 x
Basram gjord av stålrör 
(förmonterad)

1 x L stång (för montering av bordsskivan)

3 x Fästskruv

1 x Användningsinstruktion

Säkerhetsföreskrifter

• Före montering, kontrollera leveransinnehållet, 
särskilt monteringsmaterialet.

• Kontrollera regelbundet produktens stabilitet och 
hållbarhet och, i förekommande fall, skruvarnas 
säkra passform!

• Den maximala centrala belastningen på service- 
och sidobordet på 10 kg i horisontellt läge måste 
följas!

• Använd inte service- och sidobordet för att hjälpa 
till att resa dig från liggande position!

• Luta eller stöd dig inte på service- och sidobordet!
När det står stilla, säkra alltid bromshjulen.

• Använd endast av barn under uppsikt av vuxen – 
risk för klämning och tippning!

• Låt inte heta föremål komma i kontakt med 
bordsskivan!

SUPPLITO

1. Bordsskiva med anslutningsrör
2. Bordsstöd
3. 2 x stjärnskruv
4. L stång
5. Bas med hjul

SUPPLITO TWINTOP

1. TwinTop bordsskiva
2. Underrede av stålrör (förmonterade)
3. L-stång (för montering av bordsskiva 60x40cm)

Parts of the product
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Produktens olika delar
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Montering – SuppliTo

Fäst båda baserna med hjul (5) med L-stången (4). Se till 
att fötterna är monterade på korrekt markerade platser 
(A till A, B till B, C till C och D till D).

Skjut in bordsskivans stöd (2) i den vertikala delen av L-
stången (4).

Montera den svarta stjärnskruven (3) i det medföljande 
gängade hålet och dra åt stjärnskruven för höjdjustering.

För spiralfjädern över bordsskivans anslutningsrör. Skjut 
bordsskivan med anslutningsrör (1) horisontellt på 
bordsskivans stöd (2) och dra åt med stjärnskruven (3).

Montering – SuppliTo twinTop

Service- och sidobordet SuppliTo twinTop levereras 
redan delvis monterat.

Anslut L-stången (3) till basramen (2), fixera den med 
stjärnskruven. För bordsskivan 60 x 40 cm över L-
stången, fixera den med stjärnskruven. Skjut in bords-
skivan 20 x 40 cm motsatt i L-stången, fixera med 
stjärnskruven.

Justera vinkelen på borsskivan

SuppliTo
För att ändra lutningsvinkeln, lossa stjärnskruven med 
ena handen genom att rotera moturs och med din andra 
hand, justera lutningsvinkeln efter önskemål. Dra sedan 
åt stjärnskruven igen genom att vrida den medurs.

SuppliTo twinTop
För att ändra lutningsvinkeln, släpp justeringsspaken 
med ena handen och justera lutningsvinkeln med den 
andra handen. Lutningsvinkeln kan justeras i 7 olika 
lägen.

Höjdjustering av bordsskivan

SuppliTo
Bordsskivans höjd kan ställas in steglöst mellan 72 och 
116 cm. För att justera höjden, lossa stjärnskruven
genom att vrida den moturs.

Dra mittstången uppåt eller nedåt till önskad höjd och 
säkra denna position genom att vrida stjärnskruven 
medurs.

SuppliTo twinTop
Höjden på bordsskivan kan justeras i 10 lägen mellan 71 
och 93 cm. För att justera höjden, lossa stjärnskruven 
genom att vrida den moturs.

Dra ut fixeringsspaken och justera bordsskivan till 
önskad höjd. Låt nu fixeringsspaken klicka på plats i 
inställt läge. Säkra dessutom denna position genom att 
dra åt startskruven medurs.

Säkra stående position

Säkra service- och sidobordet genom att använda foten 
för att säkra bromshjulen genom att trycka ner bromsen.

Rengörning | Underhåll

Service- och sidobordet kan rengöras och desinficeras 
manuellt. För att göra det, använd ett 
hushållsrengöringsmedel och en fuktig trasa. För 
desinfektion, använd ett desinfektionsmedel med max 
50% alkohol

Service- och sidobordet kräver inget speciellt underhåll.

Teknisk specifikation

Produkt SuppliTo SuppliTo twin-
Top

Vit 860000001 860000002

Träimitaion 860000003 860000004

HMV (medical aids 
register) no.

50.45.04.0025 50.45.04.0024

Längd bordsskiva 60 cm 60 and 40 cm

Bredd bordsskiva 40 cm 40 and 20 cm

Total längd 62 cm 82 cm

Total bredd 40 cm 40 cm

Höjdjustering 72 - 116 cm 71 - 93 cm

Vinkling av skiva 0-90° fritt
0-55° in 7
lägen

Material
Stålstomme, 

bordsskiva i trä 
(plastbelagd)

Stålstomme, 
bordsskiva i trä 
(plastbelagd)

Maximal central 
belastning av 
bordsskivan

10 kg 10 kg
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