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AVSEDD ANVÄNDNING 
KING Shower Seat ger mer självständighet vid dusch, minskar muskeltrötthet då användaren är i stående position och reducerar risken för 
halkning och skador. De halkfria gummifötterna gör att produkten står fast på golvet. Versionerna utrustade med höjdjusterbara ben gör det 
möjligt för användaren att justera höjden så att produkten möter deras krav. I den höjdjusterbara versionen kan dessutom längden på de främre 
och bakre benen justeras. De främre benen kan vara lägre än de bakre - detta gör det möjliggör för användaren att upprätthålla en god hållning 
vid dusch och gör det dessutom lättare att stå upp och sätta sig. Tack vare sin flexibilitet kan duschsitsen även placeras på ojämna golv som 
förekommer i ganska många duschkar. Duschsitsen är väldigt lätt och kan därför flyttas utan problem. 

INDIKATIONER OCH KONTRAINDIKATIONER 
Duschsitsen KING Shower Seat är avsedd för äldre personer, rullstolsanvändare, personer med begränsad rörlighet i de nedre extremiteterna 
och höfterna och alla som har svårt att stå vid dusch. Användaren ska kunna hålla balansen själv medan han eller hon sitter eller står samt 
upprätthålla sittande kroppsställning. Duschsitsen är inte avsedd för användare som har problem relaterade till balans- eller 
perceptionsstörningar. 

SÄKERHETSVARNINGAR OCH ANVISNINGAR: 
• Den maximala användarvikten i montageanvisningarna bör inte överstigas.
• Innan varje användning ska du kontrollera att duschsitsen är rätt monterad i en stabil ställning.
• Duschsitsen får endast användas på ytor som är fria från hinder.
• Följ bruksanvisningen vid montage.
• Vid montage kan det förekomma en ökad risk för fingerskador.
• Gunga inte på duschsitsen då det kan leda till att du ramlar ner, sitsen välter eller benen sjunker ihop. Duschsitsen ska alltid stå på sina 4

ben.
• Gör inga ändringar i duschsitsen och dess komponenter.
• Använd inte duschsitsen om den är skadad eller ändrad på något sätt. Sprickor och deformationer kan påverka betydligt enhetens prestanda

och säkerhet.
• Efter användning ska duschsitsen tas bort från duschkaret för att inte komma i vägen för andra.
• Använd inte duschsitsen för några andra ändamål.
• Duschsitsen får inte förvaras utomhus.

UNDERHÅLL: 
Produktens underhåll bygger på rengörings- och hygienprocedurer. För att garantera säker användning och lämplig hygienstandard ska 
användaren utföra dessa procedurer innan varje användning. 
Användaren bör kontrollera att enhetens och komponenternas konstruktion är intakt. Följ stegen nedan vid rengörings- och hygienprocedurer: 
1. Använd handskar.
2. Avlägsna synlig smuts innan du påbörjar desinfektion.
3. Använd vatten eller icke-aggressivt rengöringsmedel vid rengöring.
4. Torka av med en torr och ren trasa.
Produkten kan även rengöras i en diskmaskin inställd på maximal temperatur.
KRAV VID ÅTERANVÄNDNING: 
Produkten kan återanvändas av andra användare. Innan återanvändning ska produkten ha rengjorts och desinficerats på rätt sätt. Innan 
produkter transporteras till en annan användare ska den inspekteras av en kvalificerad försäljare. 

KORREKT BORTSKAFFNING: 
Produkten får inte slängas med normalt hushållsavfall. Hör dig för hos lokal myndighet om hur produkten ska bortskaffas på ett miljövänligt sätt. 

RAPPORTERING AV OLYCKOR: 
Har det inträffat en allvarlig olycka med denna enhet, ska du kontakta dess tillverkare via info@lmglobaldesign.com samt behörig myndighet i 
ditt land. 
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MAXIMAL 
ANVÄNDARVIKT: 

175 kg 
386 lb 

2Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 
2007/47/EG för medicintekniska produkter.

http://www.lmglobaldesign.com/
mailto:info@lmglobaldesign.com

	_KING-SS-00_EN
	KING-SS-00_CZ
	KING-SS-00_EE
	KING-SS-00_HR
	KING-SS-00_LT
	KING-SS-00_LV
	KING-SS-00_PT
	KING-SS-00_RO
	KING-SS-00_SE
	KING-SS-00_SI
	KING-SS-00_SK



