
ANVÄNDARANVISNING N73119 - 
Bariatric duschstol med avtagbart ryggstöd 

Introduktion
Grattis till ditt köp av en YESS Range Plus-stor duschstol. Se till att du läser och förstår dessa 
instruktioner i sin helhet innan du använder dem. Vänligen spara dessa för framtida behov.

Denna extra breda duschstol/pall med avtagbart ryggstöd och 
armstöd i kraftig stålram som är belagd i en antibakteriell 
pulverlackerad finish. Det bekväma, perforerade sätet med clip-
on möjliggör dränering, avtagbart för enkel rengöring. Justerbar 
i höjdled med 2,5 cm intervaller. Levereras med non-marking & 
halkfria doppskor för extra användarsäkerhet. Vikt: 12 kg, max 
användarvikt: 285 kg.

För extra bekvämlighet är alla duschstolarna stapelbara.

Specifikationer & förpackningsinnehåll

Mediatric Size Bariatric-N73119 Super Bariatric 

Bredd mellan armstöden 600mm 700mm 800mm 

Sitthöjd 450 – 600mm 450 – 600mm 450 – 600mm 

Sittdjup 460mm 460mm 460mm 

Sittbredd 580mm 680mm 680mm 

Säte till överdel av armstöd of Arms170mm 170mm 170mm 

Max Footprint 700 x 600mm 800 x 600mm 900 x 600mm 

Förpackningens innehåll
• Cefndy Duschpall eller Duschstol
• Användarinstruktioner
• Batchetikett – Denna kommer att finnas på produkten och kommer att innehålla produktkoden

samt ett nummer. Om du behöver kontakta tillverkaren måste du ange detta nummer.

Duschstolssortimentet
YESS duschstolar finns i många konfigurationer och varianter för att passa dina behov. Alla stolar 
levereras med djupt vadderade vinylklädsel som standard med möjlighet att byta detta mot deluxe 
PU-skumklädseln. I förekommande fall levereras stolar med fast rygg, men har även möjlighet till 
avtagbar rygg.

Bilderna nedan visar alla Bariatric-storleken (700 mm bredd). De finns alla också i den mindre 
Mediatric-storleken (600 mm bredd) och den större Super-Bariatric (800 mm bredd).

M281 - Shower Chair 

M156 - Shower Stool 

X281 - Shower Chair 

X156 - Shower Stool 

SX281 - Shower Chair 

SX156 - Shower Stool 

För PU klädsel lägg till "P" till koden - 
För avtagbar rygg lägg till "D" till koden - 
Lägg till "DP" för båda.



Monteringsanvisning

Notera:

• Vid uppackning undersök produkten noggrant för att säkerställa att den är komplett.
• Kontrollera före användning för eventuella skador. Om den är skadad, kontakta din

leverantör och avstå från att använda produkten.
• Försök inte använda produkten om produkten är skadad.

ANVÄNDARANVISNING N73119 - 
Bariatric duschstol med avtagbart ryggstöd 

Baksidan kan ha varit placerad i ett inverterat läge för transport 
(endast D-versioner). Ta i så fall bort de två säkerhetsnåls-
klämmorna som finns på baksidan av de hängande fästena, skruva 
loss handhjulen något, dra tillbaka baksidan helt från fästena. Vrid 
sedan ryggen till ett upprätt läge genom att glida in baksidan i alla 
fyra fästena, sätt i säkerhetsnålsklämman och dra åt handhjulen.

Korrekt användning – Höjdjustering
• Ta bort stiftklämman från benet individuellt
• Välj höjd genom att placera varje förlängningsben individuellt

och anpassa hålen i förlängningsbenet och ramen
• När önskad höjd är vald, sätt tillbaka stiftklämman i lämpligt hål
• Upprepa ovanstående på de andra tre benen
• Se till att alla fyra stiftklämmorna är helt inkopplade och

kontrollera att alla fyra benen är inställda på samma höjd

Korrekt användning – Endast version med löstagbar baksida
• Skruva loss handtagshjulen (medurs) runt ett halvt helt varv den avtagbara baksidan ska

nu glida fritt i lokaliseringsfästena
• När önskat läge har nåtts, dra åt (moturs) de fyra handtagshjulen för att låsa ryggen i läge
• Som en extra säkerhetsfunktion sätts stiftklämmor in mellan de hängande fästena för att

hindra baksidan från att glida ut ur fästena, se till att dessa stiftklämmor alltid sätts in när
produkten används

Rengöring (sanering)
• Denna produkt är lämplig för rengöring följt av desinfektion.

• Rengöring ska utföras med en lämplig rengöringsmedelslösning antingen manuellt eller
med en automatiserad tvättmaskin, se alltid till att tvättmedlet sköljs och torkas av
utrustningen och att utrustningen är torr före desinfektion.

• Desinfektion kan vara antingen manuell eller automatisk.

Manuellt: Använd  ett lämpligt desinfektionsmedel utspätt till rätt koncentration och torka
av utrustningen. Ta bort desinfektionslösningen med rent vatten och torka utrustningen.  o 

Obs; Polyuretanklädsel ska rengöras med manuella metoder, ta endast bort från ramen 
om du använder automatiserad rengöringsutrustning.

• Automatiserad – beroende av lokala processer enligt definitionen av rengörings-
utrustningstillverkningen med tonvikt på uppnåbar temperatur och varaktighet.



Underhåll
Produkten bör kontrolleras regelbundet för skador eller slitage. Eventuella otillbörliga tecken 
på skada bör noteras och rapporteras till leverantören i första hand. Om skadan är uppenbar 
ska användaren avstå från att använda produkten tills råd har sökts från leverantören.

Varning 

• Denna produkt är avsedd för användare upp till maximalt 286 kg i vikt.

• Vi rekommenderar att en fullständig riskbedömning utförs före användning. Detta bör 
inkludera hänsyn till utrustningens avsedda användning, användarens förmåga att säkert 
använda utrustningen, miljön i vilken utrustningen är avsedd att användas och alla andra 
relevanta överväganden.

• Det rekommenderas att ramen kontrolleras regelbundet för tecken på slitage. Eventuella 
problem vänligen rapportera till din leverantör omedelbart.

Garanti

Denna ram har 5 års garanti och resten av produkten har 12 månaders garanti från 
inköpsdatum mot tillverkningsfel, skador som uppstått genom felaktig användning täcks inte. 
Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Använd inte i händelse av fel eller 
skada.

Denna produkt har designats, tillverkats och testats oberoende i Storbritannien inklusive 
cykliska tester för att representera verkliga användningar. Den maximala förväntade 
produktens livscykel är 10 år baserat på testkraven i BS ISO 17966:2016 för statisk styrka, 
slag och hållbarhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

Lämpliga hygienstandarder bör tillämpas före kassering för att minimera risken för infektion.

 Material som används är ofarliga och kan kasseras i enlighet med lokala återvinningspolicyer.

Kontaktuppgifter
Vi har försökt täcka de flesta eventualiteter, men om du har några specifika frågor, 
vänligen kontakta:

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