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Quick guide för Duschstolen

Max brukarvikt: 200 kg 

Position Beskrivning

1 Lyftpelare
2 Stolsits
3 Ryggstöd
4 Huvud/nackstöd
5 Fällbara armstöd
6 Benstöd
7 Bäcken inkl. lock (tillbehör)
8 Handkontroll, upp/ner och lutning
9 Löstagbart batteripaket
10 Främre fällbara armstöd (fabriksmonterade)
11 Tvillinghjul med broms
12 Handtag
13 Fotstöd, fällbart och höjdanpassat (tillbehör)
14 Nödstopp
15 Säkerhetsbälte
16 Underredsbas
17 Spänne av/på för batteripaket
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• Endast kvalificerad personal, som förstår alla   
handhavanden och säkerhetsdetaljer får använda och 
bruka utrustningen/produkten.

• Säkerhetsbältet skall alltid vara fastspänt runt   
vårdtagaren.

• Lämna aldrig vårdtagaren utan uppsyn.
• Tvillinghjulen skall alltid låsas innan överföring av  

vårdtagaren till och från duschstolen.
• Vårdtagaren skall sitta bekvämt och säkert i stolen med 

nerfällda armstöd.
• Försäkra er att alla produktdetaljer som kommer i kontakt 

med vårdtagaren är felfria och utan skarpa kanter.
• Kontrollera att stolen kan förflyttas, höjas/sänkas och 

lutas säkert för att undvika klämrisk för vårdtagaren.
• Kör stolen försiktigt vid transport av vårdtagaren genom 

trånga korridorer och över ojämna golvytor.
• TRE´s batteriladdare är den enda godkända för laddning.
• Använd inte batteriladdare i våta eller fuktiga miljöer -  

risk för elstötar.

Quick guide för Duschstolen

• Daglig laddning av batteripaket rekommenderas eller 
under tiden som stolen inte används.  
Batteripaketet kan inte överladdas.

• Kontrollera att hjulbromsning är felfri.
• Kontrollera att alla produktdetaljer är på plats och felfria - 

gäller även infästningar och skruvförband.
• Dynor skall vara väl underhållna och på plats.
• Stolen skall inspekteras/kontrolleras visuellt gällande 

slitage. Stolen skall inte användas om slitage eller brister 
uppdagas. Service påkallas. 
 

För ytterligare information, studera bruksanvisningen.

Varning: Använd aldrig stolen på något sätt eller vis som 
som kan påverka vårdtagarens säkerhet eller vad som är 
detaljerat i bruksanvisningen. Utrustningen får inte  
användas av någon brukare som inte läst och förstått 
användningsförfarandet beskrivet i bruksanvisningen.


