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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 över-
lämnas 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

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 för-
ändringar. 

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 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. 

Reparationer samt vissa justeringar kräver särskild 
teknisk utbildning och måste därför utföras av 
återförsäljaren av medicintekniska produkter.

Declaration of conformity

Ovanstående produkter förklaras härmed överens-
stämma 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 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 fastställande 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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Produktens delar

NIMBO

1. Ram
2. Handtag
3. Höjdjustering fram
4. Bakre hjullås
5. Höjdjustering bak
6. Backstopp
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Indikation | Kontraindikation

INDIKATION:

Gåhjälpmedel för barn och ungdomar i 4 olika storlekar 
för användning inomhus för att kompensera för eller 
förbättra begränsad gångförmåga och för att korrigera 
kroppshållningsproblem.

Målet är att lära sig att gå aktivt eller självständigt 
förflytta sig, att utöka en begränsad handlingsradie och 
att kompensera för ostadiga gång.

Barnens gånghjälpmedel Nimbo dras bakom kroppen. 
Som ett resultat ökar gånghjälpmedlet bakstabiliteten 
när du står och ger optimal rörelsefrihet för benen.

KONTRAINDIKATION:

Begränsning av rörligheten vid försämrad rörelse/
koordination/balans – men ändå tillräckligt bevarad 
gångförmåga om användningen av andra 
gånghjälpmedel inte är tillräcklig.

Att upprätthålla/främja/säkra gång och stå (gångträning).
Generellt sett bör indikation för gångträning ske under 
medicinsk/ortopedisk övervakning. Av denna anledning 
bör det, innan gånghjälpmedlet tillhandahålls, klargöras 
i detta avseende om det finns kontraindikationer för 
patienten. Hjälpmedel för gångträning bör i allmänhet 
inte tillhandahållas om t.ex. fotfel och/eller 
smärtsymptom förekommer. Om du är osäker på 
indikation och kontraindikation, tala med ansvarig 
läkare och/eller terapeut.

För att undvika osäkerhet kring indikation och 
kontraindikation rekommenderar vi att du konsulterar 
din behandlande läkare och/eller terapeut.

Leverans

1 x Nimbo gåstativ för barn

1 x Användaranvisning och montering
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Säkerhetsföreskrift

• Läs dessa bruksanvisningar noggrant.

• Alla komponenter bör kontrolleras för skador och en
säker passform före användning. Använd inte
produkten om det finns några defekter!

• Använd produkten endast som ett gånghjälpmedel!

• Använd produkten endast på en jämn och fast yta.

• Notera den tillåtna maximala vikten för användaren.
Denna information finns i de tekniska data i denna
bruksanvisning samt på typskylten.

• Användning på rulltrappor och liknande är uttryckligen
förbjuden!

• Häng inga påsar på handtaget – tippningsrisk!

• Vid vikning och utvikning av produkten kan kläder och
kroppsdelar komma i kläm.

• Skydda produkten från direkt solljus. Produktdelar kan
bli varma och orsaka hudskador vid beröring.

• Före varje användning, se till att din produkt är intakt
och att alla justerbara delar är ordentligt säkrade.

• Kontrollera skruvarna på produkten regelbundet och
dra åt tio vid behov.

• Korrekt användning av produkten kräver noggrann och
noggrann utbildning av vårdgivaren.

• Användare som har svårt att läsa måste få
bruksanvisningen uppläst för att förstå hur produkten
ska hanteras..

• Endast för inomhusbruk!

• Använd endast under uppsikt..

• Varje allvarlig incident som inträffar i samband med

produkten ska rapporteras till tillverkaren och den

behöriga myndigheten i den medlemsstat där an-

vändaren och/eller patienten befinner sig.

Nimbo har en fällbar 
aluminiumrörram och är även 
justerbar i höjdled vid hjulen. 
För att fälla ut den, lägg 
Nimbo på marken, håll den 
ungefär i mitten av den 
främre ramen och vik ut 
ramen. Tänk på att fjäder-
klämmorna i teleskoprören 
alltid måste klicka på plats 
när du fäller ut den (hörbart 
klick) (bild 2).

För montering behöver endast fram- och bakhjulen 
sättas in.

3 4

Framhjulsbroms

För att låsa framhjulen, räta ut 

hjulen (1), dra sedan låssprinten 

uppåt (2) och vrid den 90° (3) 

tills den klickar på plats i den 

gångjärnsförsedda plattan (4). 

Upprepa proceduren för att 

frigöra hjullåset.

Aktivera backspärr | Inaktivera backspärr

Aktivera backspärr
Anslut låsspaken med kugghjulet vid hjulaxeln (bild 6).

Inaktivera backspärr
Släpp låsspaken igen och tryck den uppåt i det avsedda 
fästet (bild 7).

6 7

2

5

Innan användning

EUFORIA AB • Artillerigatan 89 • 115 30 STOCKHOLM
Tel 08-591 292 50, 070-752 02 28 • info@euforia.se • www.euforia.se



5

SV

Höjdjustering

De främre (bild 8) samt bakhjulen (bild 9) har 8 lägen för 
höjdjustering. För att justera höjden, tryck på fjäderns 
säkerhetsspärr (pil) och flytta rören efter önskemål. 
Se till att fjäderns säkerhetsspärr alltid klickar på plats!

Framhjul Bakhjul

8 9

Fälla ihop

För att fälla upp barnens gångram, tryck på fjäderns 
säkerhetsspärr på tvärröret och tryck sedan ihop ramen 
mot sig själv (bild 10).

10

Rengöring | Underhåll

• 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 som Descosept AF eller Bacillol AF.

• Kontrollera regelbundet metall- och skruvförbanden
med avseende på slitage och stabilitet och säkerställ
stabilitet. Dra åt skruvarna vid behov.

• Kontrollera särskilt att fjäderns säkerhetsspärr har
klickat på plats. Kontakta ansvarig återförsäljare om en
anslutning inte är i korrekt form.

• Produkten bör inte utsättas för temperaturer över 60°C
under långa perioder (till exempel användning i bastu,
etc.).

• Vid defekter, kontakta din återförsäljare där du köpte 
denna produkt.

• Kontrollera regelbundet däckens skick. De är "fail-
safe", vilket innebär att du inte behöver kontrollera
lufttrycket eller fylla dem med luft. Kontrollera dock
alltid att däcken inte har revor eller andra skador.

• Nödvändiga reparationer/underhåll får endast utföras
av utbildad personal.

STORLEK NIMBO S NIMBO M NIMBO L NIMBO XL

Artikelnummer 705100100 705100200 705100300 705100400

HMV (medical aids register) nr. 10.46.02.3030

Ramhöjd (upp till ca.) 114 cm 122 cm 155 cm 160 cm

Totallängd 54 cm 74 cm 85 cm 95 cm

Totalbredd 59 cm 61 cm 67 cm 69 cm

Totalhöjd 39 - 49 cm 49 - 66 cm 58 - 77 cm 76 - 95,5 cm

Bredd mellan handtagen 34,5 cm 34,5 cm 38,5 cm 41,5 cm

Bredd mellan bakhjul 41 cm 42,5 cm 48 cm 48 cm

Hjulstorlek, fram Ø 12,6 cm x 2,6 cm

Hjulstorlek, bak Ø 12,3 cm x 3,2 cm

Mått i hopfällt läge 
(LxBxH)

75 x 59 x 14 cm 77 x 60 x 14 cm 87 x 65 x 15 cm 113 x 68 x 17 cm

Vikt 3,8 kg 4,3 kg 5,4 kg 6 kg

Max brukarvikt 30 kg 50 kg 70 kg 90 kg

Färg Gul Grön Blå Midnattsblå

Material Ram Aluminiumrör, anodiserat

Material Handtag Plast

Teknisk specifikation
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