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01. Användningsområde

Dessa instruktioner riktar sig till anställda, vårdare och terapeuter inom äldreomsorg, sjukhus och rehabiliteringssektorer. Den är 
uteslutande avsedd att användas för rullstolar och sittskal respektive sittskalsunderrede. Den fungerar härmed för att vila armarna 
och som förvaringsbricka under måltider, arbete, terapi eller lek. Terapibordet monteras på rullstolens ram under armstödet med 
hjälp av ett speciellt fästsystem och kan fällas åt sidan. Den finns i två olika modeller: halv bordsskiva (TP300-KLP-3) och hel 
bordsskiva (TP600-KLP-3). Båda modellerna har en hopfällbar hållare och är därför användbara med olika sittbredder. De fällbara 
terapiborden ligger på armstöden (för TP300-KLP-3 på ena sidan) och kan monteras på vänster eller höger sida.

02. VIKTIGT

Det fällbara terapibordet är olämpligt för allt användande som avviker från avsedd användning och kan leda till faror. 
Observera att montering endast är möjlig på rullstolar med armstöd.

03. Säkerhetsinstruktioner

• Vänligen läs och tänk på bruksanvisningen.
• Applicering och montering: Terapibordet är endast avsett för applicering med rullstolar med armstöd. Den får endast monteras

av kvalificerad personal. Bordets fasta läge måste kontrolleras före användning.
• När du fäller eller fäller ut terapibordet, se till att det är helt hopfällt tills det slutliga läget nås. Det är inte tillåtet att lägga ner

bordsskivan på tryckkanten. Detta gäller speciellt för rullstolar med extra elmotor, vilket kan orsaka kroppsskador, skador på
rullstolen och terapibordet när ställdonet manövreras.

• Inställning: Det finns risk för skador av rörliga delar, av felaktigt inställda bord och av lösa låsskruvar.
• Lastkapacitet: Tänk på den maximala lastkapaciteten. Det finns risk att gå sönder. Se avsnittet "Tekniska data".
• Körning med bord: Ta bort alla föremål från terapibordet! Det finns risk för skador genom fallande föremål och risk för

brännskador genom till exempel varm mat och dryck.
• Kollisioner under körning: Det finns risk för skador genom eventuella kollisioner under körning med bordet. Dessutom

förändras rullstolens totala bredd genom att bordet fälls åt sidan. Det finns risk för kollisioner med inredning mm.
• Användning i rörelsehindrade transportfordon: Terapitabellerna är inte godkända för användning i rörelsehindrade

transportfordon. Det finns risk för svåra skador. Ta bort behandlingsbordet och packa det säkert i fordonet.
• Andningssvårigheter: Det kan uppstå andningssvårigheter om bordet är för hårt dukat eller om den handikappade personen

tippar framåt.
• Lämna inte den handikappade personen utan uppsikt och förklara användaren om riskerna!
• Bruksanvisningen är en integrerad del av terapibordet och ska lämnas över vid vidarebefordran.
• I händelse av allvarliga incidenter i samband med denna produkt är dessa Rolko Kohlgrüber GmbH och ansvarig person
• Att rapportera myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren är etablerad.

04. Montering

Innan produkten monteras ska bruksanvisningen läsas noggrant. Kontrollera artikeln för eventuella transportskador och för 
fullständighet. Montering är endast tillåten för rullstolar med armstöd. Rätt inställning måste säkerställas efter montering av 
produkten. Vid leverans är båda artiklarna förberedda för vänster armstöd.

Montering på vänster sida:

1. Hållaren (1) tas bort från stängerna (2) och fästs i rullstolen under armstödet till vänster med hjälp av stängernas
skruvförband.

2. Ta bort skyddsfilmen från bordsskivan (3). Bordsskivan (3) fästs vid stängerna (2) med hjälp av M6-skruvarna (6) och
muttrarna (7).

3. Stängerna (2) skjuts in i hållaren (1).
4. Lossa låsskruvarna (5) på svängarmen och ställ in längden på armen så att rullstolens armstöd bygger en säker stödyta för

bordsskivan (3). Skruva fast låsskruvarna (5).
5. Ställ bordet i rätt läge genom att flytta stängerna (2) i hållaren (1) och fäst det genom att fästa stjärnvreden (4).
6. För terapibord TP300-KLP-3 (bild 1): Ställ in stoppskruven (8) så att bordsskivan är horisontell.
7. Kontrollera den säkra positionen före användning.
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Ombyggnad för montering på höger sida (TP300-KLP-3)

1. För demontering, tankebild 3. För montering, tankebild 4.
2. Bordets stavar (2) tas bort från hållaren (1).
3. Hållaren fästs under rullstolens högra armstöd.
4. Bordsskivan (3) tas bort från stängerna.
5. Skruvarna 2.6 och 2.8 tas bort helt och låsskruven (5) lossas. Efteråt kan stängerna demonteras till delarna 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4.
6. Delarna 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4 av stavarna sätts sedan ihop med tanke på bild 4 och skruvarna 2.6 och 2.8 dras åt ordentligt. Den

svängbara armens teleskop måste fixeras lätt med hjälp av låsskruven (5).
7. Anslut bordsskivan med stängerna med hjälp av skruvar (6) och muttrar (7) .
8. Följ sedan monteringsanvisningarna för "montering för vänster sida" med början på steg 3.
9. Kontrollera den säkra positionen före användning.

Bild 1: TP300-KLP-3 Bild 2: TP600-KLP-3

Bild 3: demontering, vänster (TP300-KLP-3)

Bild 4: montering, höger (TP300-KLP-3)
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Ombyggnad för montering på höger sida (TP600-KLP-3):

1. För demontering, tankebild 5. För montering, tankebild 6.
2. Stängerna (2) tas bort från hållaren (1).
3. Hållaren (1) fästs under rullstolens högra armstöd.
4. Bordsskivan (3) tas bort från stängerna.
5. Skruven 2.4 måste tas bort helt och låsskruven (5) lossas. Efteråt kan stängerna demonteras till delarna 2.1, 2.2 och 2.3.
6. Stavarnas delar 2.1, 2.2 och 2.3 sätts ihop med tanke på bild 6 och skruv 2.4 fästs ordentligt. Den svängbara armens teleskop
måste fixeras lätt med hjälp av låsskruven (5).
7. Anslut bordsskivan med stängerna med hjälp av skruvar (6) och muttrar (7).
8. Följ sedan monteringsanvisningarna för "montering för vänster sida" med början på steg 3.
9. Kontrollera den säkra positionen före användning.

Bild 5: demontering, vänster (TP600-KLP-3)

Image 5: montering, höger (TP600-KLP-3)
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05. Rengörning och desifikation

Rengör terapibordet med ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel. Använd en mjuk, luddfri trasa. Använd inte aggressiva 
rengöringsmedel, dissolver eller hårda borstar etc. Bordsskivan är inte resistent mot: hett vatten och het ånga, aceton, 
halogenerade kolväten som kloroform, metylenklorid, koncentrerade syror och läckage.

06. Underhåll

Utslitna eller skadade delar ska bytas omedelbart. Speciellt en eventuell sprickbildning i bordsskivan ska övervakas.. 

07. Återanvändning

Produkten är lämplig för återanvändning. På grund av miljöpåverkan, UV-strålning, mekanisk påfrestning samt naturligt åldrande 
eller vårdslös hantering kan för tidigt slitage uppstå som tillverkaren inte har någon direkt påverkan på. Grundrengöring krävs för 
återanvändning, se avsnitt 5: "Rengöring och desinfektion" 

08. Avyttrande

Ta isär terapibordet så mycket som möjligt. Små delar och plastdelar kan slängas med hushållsavfallet. Större metalldelar 
accepteras genom återvinning.

09. Teknisk specifikation

TP300-KLP-3, TP600-KLP-3
295x450x8 mm, 600x450x8 mm
max. 10 kg

Produkt Nr.:   Mått 
bordsskiva: Max 
belastningsvikt    

Etikett

Som tillbehör till medicinska produkter i klass 1 har denna produkt en CE-märkning i enlighet med förordning (EU) 
2017/745 (MDR) och uppfyller därmed alla tyska och europeiska säkerhetskrav, som gäller för produkten. Produkten uppfyller 
motsvarande avsnitt i standardspecifikationen DIN EN 12182. EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig för 

nedladdning på instruktioner.rolko.com.
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