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Bruksanvisning Svan Balance 
Bruksanvisningens art nr:10914 

 

Svan Balance Montering och Bruksanvisning 
Svan Balance är ett hjälpmedel för dem som behöver extra stöd vid förflyttning till och från 

toaletten samt vid sittande på toaletten. Svan Balance är ett modulsystem som består av 

många olika komponenter som kan kombineras på olika sätt. 

Svan Balance kan kombineras med flera av Svan Cares produkter Svan Bidette, Svan 

Hålförminskare, Svan Ryggkudde, mm. 

 

 

Allmän information. 

Max brukarvikt Armstöd, stödhandtag 130 kg 

Max brukarvikt Fotpall 60kg 

Svan Balance får endast monteras på toaletter som är väl förankrade i golv eller vägg. 

Lämna aldrig en person utan uppsikt som använder Svan Balance 

Skulle det uppstå problem med Svan Balance kontakta då Arbetsterapeuten eller Svan Care 

för support. 

Svan Balance är provad och godkänd av Hjälpmedelsinstitutet. Svan Balance är CE märkt. 

Svan Care påtar sig inget ansvar, om produkten används, förändras eller monteras på annat 

sätt än angivet i denna bruksanvisning. 

 

Före användning 

Kontrollera att Svan Balance sitter ordentligt fast i toaletten och att den är monterad rätt. 

 

Montering 

se nästa sida 

 

Rengöring 

Tvål och vatten, tvättsprit. 

 

Rekonditionering 

Plocka isär hela produkten. 

Sitsen tvättas rent med tvättmedel, sköljs med vatten och torkas. Desinfektera. 

Övriga delar rengörs på samma sätt eller vagndiskdesinfektor eller liknande utrustning 

används. 

Delar byts ut vid behov. 

 

Miljö och källsortering 

Sits, handtag fotpall skickas till förbränning eller återvinning 

Metalldelar skrotas 

 

 

För mer information se www.svancare.se eller kontakta Svan Care 



 Placera benställningen på/över toaletten

 Montera fast den medföljande
toalettsitsen så att denna håller fast
benställningen.

 Kroka fast fotpallen på lämplig höjd. Om
fotpallsersättare skall användas monteras
den i översta  läget. Dra fast den med den
medföljande nyckeln

Placera armstöden på dess plats. Justera
höjden på armstöden till någon av de 3
lägena.

 Om stödhandtag medföljer monteras dessa på
någon av de lediga krokarna, samma krokar
fotpallen sitter på. Dra åt bultarna med den
medföljande nyckeln.

Montering

Användning

Svan Care, Alvägen 1, 771 41 Ludvika tel 0240 - 10102 www.svancare.se
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Fotpallersättare

Fotpallen häktas på plats




