
ANVÄNDNINGSINSTRUKTION
Dusch- och Hygienstol 3-i-1 
Artikelnummer: 388622 

1. Egenskaper
Dusch- och toalettstolen är tillverkad av pulverlackerad aluminiumram. 
Den har uppfällbara armstöd för enkel in- och urstigning för personer 
med nedsatt rörlighet. Den är utrustad med en sits med kil av PU, fyra 
svängbara 5" hjul med bromsar, tippbara fotstöd och en 
sanitetsbehållare. Stolens konstruktion gör det möjligt att glida över 
toalettstolen.
Setet innehåller: ram, sits, fyra svängbara 5” hjul med bromsar, fyra C-
typ monteringsspännen, ryggstöd med armstöd, två ryggstödslåsstift, 
höger och vänster fotstöd med fotplatta, sanitetsbehållare med lock.

Stolens delar:

RYGGSTÖD

SITS MED LOCK

POTTA

HJUL MED
BROMS

ARMSTÖD

FOTSTÖDS-
SPÄRR

FOTSTÖDS-
JUSTERING

FOTSTÖD
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2. Användning
Dusch- och Hygienstolar är designade för personer som har problem 
med oassisterad rörelse och för patienter med dysfunktioner och 
nedsatt rörlighet. Stolen är endast lämplig för inomhusbruk. Stolen får 
endast användas med hjälp av medföljande person. Stolen fungerar 
som en dusch- och hygienstol tack vare sanitetsbehållaren under sitsen 
och fyra svängbara hjul. Det underlättar vardagliga hygienaktiviteter. 
Stolen rekommenderas speciellt till personer som har problem med 
rörlighet som orsakas av: förlamning, fetma eller onormal undervikt, 
degeneration eller missbildning, degeneration eller ledskador, 
lemskador eller amputationer, hjärt- och kärlstörningar och 
cirkulationsrubbningar.

3. Montering
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Bild 1. Installera de fyra hjulen i huvudramen. Rikta in hålen i önskad 
höjd och lås varje hjul med ett C-spänne.

Notera! Alla hjul måste ställas in på samma höjd.

Bild 2. Sätt in fotstöden i huvudramen från sidan och vrid dem sedan 
framåt tills fotstödsspärren låses på plats.

Bild 3. Fäst sätet på stolens ram genom att trycka på det tills det låses 
på plats (sätets framsida indikeras av kilen).

Bild 4. Montera ryggstödet med armstöd i hålen på baksidan av ramen. 
Rikta in hålen och lås dem med två låsstift för ryggstödet.

Bild 5. Sätt in sanitetsbehållaren i glidarna från baksidan av sätet.

Bild 6. Stolen har en 4-stegs höjdjustering.

Notera! Alla hjul måste ställas in på samma höjd.

Bild 7. Fotstöden har en 3-stegs höjdjustering - justerbar med 
låsvreden.

Produkten är klar att användas.



FÖRE ANVÄNDNING
• Kontrollera skicket på bromsar, konstruktion och länkhjul. 
Kontrollera korrekt montering av komponenterna och deras 
justering.
• Före användning, se till att stolens bredd överensstämmer med 
användaren, eftersom stolen inte är utrustad med breddjustering.
• Stolen är designad för att användas korta avstånd och endast inne. 
Stolen har ingen stötdämpare, så långvarig användning 
rekommenderas inte.

OBS! Använd inte stolen om några defekter eller brister upptäcks. 

FÄLL UPP ARMSTÖDEN 
• Lyft armstödet uppåt med en försiktig rörelse.
• Använd inte armstödet som ett stöd när du står upp. Om hjälp 

behövs – be om hjälp.

BROMSARNA 
För att låsa hjulen trycker du på de röda pedalerna med foten. För att 
låsa upp hjulet, tryck på de svarta spakarna inuti de röda pedalerna 
med foten. 

FOTSTÖD 
• Fotplattorna ska vara i vertikalt läge när du sätter dig i eller ur 

stolen. Använd inte fotplattorna som stöd när du stiger i eller ur 
stolen på grund av risken att välta.

ATT SÄTTA SIG I STOLEN
• Det är viktigt att låsa bromsarna när du sätter dig i eller ur stolen, 
ändrar användarens position eller går av.

• När du byter plats ska stolen placeras så nära förflyttningsplatsen 
som möjligt. Stolen ska vidröra sängen eller annan sits som används. 
Om användaren inte kan byta sitt säte självständigt, flytta 
användaren till stolen.



• Användaren bör sitta så djupt som möjligt i mitten av sätet för att 
undvika stolinstabilitet.

4. Teknisk data

Totalbredd 57 cm 

Inre bredd 45 cm 

totaldjup 86 cm 

Sitthöjd från golvet 49-56,5 cm

Totalhöjd 94-101,5 cm

Sittdimensioner 44 x 43 cm 

Vikt 11,4 kg 

Max brukarvikt 150 kg 

Ramfärg Vit

5. Notera
Euforia AB tar inte ansvar för felaktig användning av stolen och 
underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter.

6. Rengöring och underhåll
Utför underhållet av stolens komponenter regelbundet:
• Sitsen kan rengöras med en fuktig trasa och kallt eller varmt 

vatten, utan användning av rengöringsmedel. Svåra fläckar kan 
rengöras med en svamp.

• Plastelement bör rengöras med fuktig trasa med lämpliga 
rengöringsmedel för plastelement. Följ i så fall producentens 
instruktioner och säkerhetsåtgärder.

• Töm och desinficera toaletthinken och toalettsitsen efter varje 
användning. Använd rengöringsprodukter enligt tillverkarens 
rekommendationer.



7. Förvarings- och transport
Produkten bör inte utsättas för direkt solljus.

8. Garanti
Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti, 
vars villkor beskrivs i garantikortet som finns på vår webbplats. 
Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för 
garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas.

9. Etikett

Referens 
nummer

Tillverkare 

LOT nummer Tillverkningsdatum

Serienummer Medical device 

Notera Läs 
instruktionerna 

Tillverkaren kontrollerade 
överensstämmelse med väsentliga 

medicinska utrustningskrav.

Vårt kompletta produktsortiment finns tillgängligt på vår 
hemsida. Läs mer på: www.euforia.se

Tack för att du valde Euforia AB!




