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1. rtikelnummer   2. Artikelbeteckning   3. Tillverkare
4.. erienummer   5. UDI-Code   6. Maximal belastning
7.. eakta Användaranvisningen   8. Medicinsk produkt
9.. roduktionsdatum (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 
ma-terial- 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 två 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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BES 120

1. Sitt- och vridenhet
2. Armstöd
3. Gummiskydd/badkarsstöd

4. Fästskruv
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Produktens delar

Indikation

Badkarsstolar och badbrädor hängs i badkaret eller 
läggs på badkarskanten. Detta underlättar för brukaren 
genom att lyft- eller sänksträckan minskar, liksom 
behovet att använda egen styrka. Detta bör övervägas 
vid betydande funktionsbegränsningar i övre och/eller 
nedre extremiteter. Att bada kan bli i stort sett 
självständigt med hjälp av badbräda eller badkarsstol.
Det kräver dock en återstående funktionalitet gällande 
bålhållning och användning av extremiteterna för att 
klara sig och kunna byta position.

Leverans

1 x sitt- och vridbar enhet

2 x stödarmar, justerbara

4 x hållarklämmor för stödet

1 x Bruksanvisning

Säkerhetsinstruktioner

• Läs denna bruksanvisning noggrant.
• Alla komponenter bör kontrolleras för skador och 

att de sitter säkert innan de används. Använd inte 
produkten om det finns några defekter!

• Gå långsamt och försiktigt när du sätter dig ner. 
• Varning – risk för halka/fall!
• Stå inte på badsitsen.
• Notera den tillåtna maximala vikten för 

användaren. Denna information finns i tekniska 
data i denna bruksanvisning samt på typskylten.
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Montering

Skjut in vänster och höger stödarm i fästet; välj då det 
första hålet för en övre karkantbredd upp till 63 cm eller 
det andra hålet för en karkantbredd upp till 58 cm (bild 
1). Sätt nu in klämmorna i hålen, som visas på bild 2. Se 
till att alla 4 klämmorna är insatta (bild 3).

Säkra i badkaret

Vrid båda ställskruvarna 
(1) tills de nuddar kanten 
på badkaret och 
förhindrar att sätet glider 
(bild 4).

Kanten på karet måste vara ren och torr. Justera alltid 
stödens bredd till maximal bredd för att garantera ett 
säkert stöd.

Swiveling the seat

Sätet kan vridas efter 
att du har dragit i 
låsspaken (2) (bild 5).

Denna funktion bör 
kontrolleras före första 
användningen.

Användning

• Håll fast i armstöden med båda händerna och sätt 
dig på sätet.

• Dra nu låsspaken (2) uppåt, höj benen och sväng 
ner dem i badkaret (bild 5).

• Den frigjorda låsspaken klickar automatiskt i alla 
90°-lägen. Tryck inte låsspaken nedåt!

• För att komma ut ur badkaret, följ stegen i omvänd 
ordning.

Rengöra | 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 skruvarna regelbundet och dra åt vid 
behov.

• 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.

Teknisk spec.

Artikelnummer 550600200

HMV (medical aids 
register) no.

04.40.02.3020

Max belastningsvikt 120 kg

Sits bredd x djup 40 x 40 cm

Totalbredd 79 cm

Höjd av ryggstöd 46 cm

Sitsjustering 4 x 90°

Färg vit

Totalvikt 4,3 kg

Material av ram Aluminium, 
pulverlackerad

Sitsmaterial Plast (PE-HD)
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