Pottstol TS130

artnr: 530100100
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Förord

Typskylt

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.
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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 drift. Den senaste bruksanvisningen finns
som PDF online eller kan beställas från kundtjänst.
Förstorade format för synskadade kan visas.
Synskadade användare måste instrueras av sin vårdare.
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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
Reparationer samt vissa justeringar kräver särskild
teknisk utbildning och måste därför utföras av
återförsäljaren av medicintekniska produkter.

Declaration of conformity
Ovanstående produkter förklaras härmed överensstämma med EU:s förordning för medicinska produkter
2017/745.

Produktlivslängd
Vårt företag antar en livslängd på fem år för denna
produkt så länge produkten används på avsett sätt och
alla underhålls- och servicekrav följs.

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, kontakta Euforia AB.

Garanti

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.

Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Om ett
ma-terial- eller tillverkningsfel föreligger ersätter vi
defekta delar kostnadsfritt.

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

Förslitningsdelar täcks i allmänhet inte av garantin,
såvida inte nyttjandet av en reparatör eller behovet av
en ersättningsdel, entydigt kan härledas till ett materialeller tillverkningsfel.

Återvinning

Vi reserverar oss för tekniska eller designmässiga förändringar.

Då ni inte vill nyttja produkten ytterligare, kontakta oss
eller lämna den på en återvinningscentral.
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Produktens delar
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1.
2.
3.
4.

Ryggstöd
Armstöd
Lock till sits
Sits

5.
6.
7.

Potta med lock
Höjdjusterbara ben
Fästklämmor

Indikation

Leverans

INDIKATION:
Betydande för fullständig försämring av rörlighet/gång
och förflyttning vid strukturella och/eller funktionella
skador på nedre extremiteter (inklusive amputation,
efterverkningar av skador, muskuloskeletala/
neuromuskuloskeletala rörelsestörningar)

1x

Pottstolsram, förmonterad

1x

Potta med lock

1x

Instruktion

• För användning av den integrerade pottstolen eller för
placering över en toalett.
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Säkerhetsinstruktioner
• Läs dessa bruksanvisningar noggrant.

Efter användning, ta bort toaletthinken i bärhandtagen
för rengöring och dra den upp och ut. Det är också
möjligt att ta bort den från båda sidor (bild 5-6).

• Alla komponenter bör kontrolleras för skador och
en säker passform före användning.
• Kläder eller kroppsdelar kan klämmas när man
sätter sig ner, står upp, sätter in toaletthinken, samt
när man höjer armstöden och låser dem på plats.
• Undvik våta förhållanden – halkrisk!
• Förhindra obehörig användning av till exempel
barn.
• Notera den tillåtna maximala vikten för användaren.
Denna information finns i tekniska data i denna
bruksanvisning samt på typskylten.

Rengöring | Underhåll
Montering av stödbenen
Pottstolen är förmonterad. Justera fötterna så att
kommoden är på önskad höjd (i sex steg om 20 cm från
520-640 mm) och fäst fötterna genom att sätta i
fästklämmorna som visas (bild 1-2).

•
•
•
•
•
•
•

•

Rengör regelbundet med en fuktig trasa!
Använd inga aggressiva rengöringsmedel!
Använd inte slipande rengöringsmedel!
Använd inga högdoserade klor- och
vinägerbaserade rengöringsmedel!
För att desinficera kan ett spraydesinfektionsmedel
användas såsom Descosept AF eller Bacillol AF.
Kontrollera skruvarna regelbundet och dra åt vid
behov!
Produkten får inte utsättas kontinuerligt för
temperaturer över + 60°C (t.ex. användning i bastu
etc.)
Vid defekter, kontakta din återförsäljare där du
köpte denna produkt.

Technical data
Byte av sits
Toalettsitsen är endast fastklämd och kan tas av uppåt
med motsvarande kraft (bild 3-4).

Användning
Pottstolen kan användas som en vanlig stol. För användning som kommod, ta bort den vadderade sittdelen, fäll
sedan upp toalettsitsen och ta av skyddet från hinken.
Sätt tillbaka toalettsitsen.

Produkt
Artikelnummer:
HMV (hjälpmedelsregistret)
no.

TS 130
530100100
33.40.04.0016

Totallängd

57 cm

Totalbredd

58 / 62 cm

Totalhöjd

83,5 - 98,5 cm

Sittbredd

43 cm

Sittdjup

46 cm

Vikt

8,5 kg

Max belastningsvikt

130 kg

Material i ramen
Material i Sits / armstöd
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Svetsade stålrör,
hamrad färg
Trä med skum och
flamsäker PVC-överdrag
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