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Om Starfish badestol 

Starfish Badestol er ment fo bruk i dusjen eller i badekaret. Bruk i dusj 
bør også innebære bruk av Starfish understell. Annbefalt brukergruppe 
er handikappede barn i alderen 1-18 år. Badestolen er designet for 
best mulig funksjonalitet og enkle justeringsmuligheter. Stolen har 
vinkeljusterbare ben, samt vinkeljustering i ryggen og for bena til 
bruker, og tilbyr derfor et stort utvalg av muligheter for vinkling til å 
passe hver enkelt bruker. Justeringene krever kun en hånd for å 
betjene. De polstrede sidestøttene gir økt beskyttelse og støtte. 

Rammen på Starfish badestol er laget i aluminium. noe som gjør den 
enkel å løfte og bære. For enkel oppbevaring og transport kan 
badestolen flatpakkes, og er også utstyrt med antiskli-skum på bena 
for trygg plassering i badekar.Sete er dekket med et ekstra mykt og 
pustende mesh-materiale som er avtakbart i forhold til vask. Starfish 
badestol er tilgjengelig i 4 størrelser. Maksimalbrukervekt for Starfish 
er 72 kg.
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Reservedelsliste

Artikkelnummer: 

Beskrivelse 
92152411 Starfish Badestol, str. 1, uten trekk
92152412 Starfish Badestol, str. 2, uten trekk
92152413 Starfish Badestol, str. 3, uten trekk
92152414 Starfish Badestol, str. 4, uten trekk
921525 Høydejusterbart understell med hjul

Beskrivelse  
9215240102 Bath Chair Cover – Size 1 – Ocean Blue 

9215240202 Bath Chair Cover – Size 2 – Ocean Blue 

9215240302 Bath Chair Cover – Size 3 – Ocean Blue 

9215240402 Bath Chair Cover – Size 4 – Ocean Blue 

9215241102 Chest Belt Strap – Ocean Blue 

9215242102 Abduction Strap – Size 1 & 2 – Ocean Blue 

921527 Abduction Strap – Size 3 & 4 – Ocean Blue 

9215243102 Head Laterals – Ocean Blue 

9215244102 Hip Belt – Ocean Blue 
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Teknsik informasjon

Brukervekt og brukerhøyde 
Størrelse Maks. brukervekt (Kg)  Min. brukerhøyde (cm) Maks. brukerhøyde (cm) 
1 72 80 100
2 72 90 120
3 72 110 140
4 72 130 165

Spesifikasjoner
Størrelse 1 2 3 4 
Hodestøtte 15 cm 15 cm 8.5” (215) 8.5” (215) 
Rygghøyde 35 cm 40 cm 46 cm 55 cm
Setedybde 22,5 cm 27,5 cm 33,5 cm 40 cm
Setebredde 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm
Benstøtte 26 cm 26 cm 34 cm 34 cm
Total lengde 97,5 cm 105 cm 131 cm 149 cm
Setehøyde 50-42,5 cm 50-42,5 cm 50-42,5 cm 50-42,5 cm



Montering av Starfish badestol

***VIKITG*** 
Pakk forsiktig ut produktet, og pass på at du har fått med følgende 
deler: 

1) Ramme
2) Trekk
3) Hoftebelte
4) Brystbelte 

  Om noe mangler, kontakt Hjelpemiddelspesialisten AS umiddelbart. 

Festing av trekket 

1) For å feste trekket på rammen heves først benstøtten til den 
øverste posisjonen.

2) Dra trekket over ryggen først, deretter drar man bunne av 
trekket over fotstøtten.

3) Når trekket er sikret, festes løkkene rundt rammen, slik at 
trekket sitter fast i rammen. 
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Feste av hoftebelte

Når brukeren sitter i stolen føres beltet rundt stolen og bruker. 
Pass på at beltet går igjennom de blå slissesporene festet på 
rammen for å forsikre deg om at beltet sitter på plass. Sikre med 
kroken, og fest borrelåsfestet.  

Feste av brystbelte 

Når brukeren sitter i stolen føres beltet rundt stolen og bruker. 
Sikre med kroken, og fest borrelåsfestet.  

Feste av abduksjonsbeltet 

Dra abduksjonsbeltet rundt rammen og sikre den på 
undersiden med kroken og fest borrelåsfestet.  

Feste av sidestøttene 

Når brukeren sitter i stolen føres beltet rundt stolen og bruker. 
Sikre med kroken, og fest borrelåsfestet.  
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Montering av Starfish til understellet

1) Juster lengde på rammen ved å løsne håndskruene på undersiden av
understellet og dra rammen slik at det korresponderer med 
innstilt posisjon på badestolen. Pass på at håndskruene 
strammes godt igjen etter at justeringen er utført, for å sikre 
brukers sikkerhet. 

2) Posisjoner badestolens ben inn i sporene og sikre de på
plass med medfølgende borrelåsfeste.

MERK: Når understellet står stille, påse at alle fire 
svinghjulene er låst og peker vekk fra selve understellet.
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Tilpasning av Starfish badestol

Tilpasning og bruk av dette produktet bør utføres av en person med 
tilstrekkelig opplæring og som er kjent med generelt bruk av 
hygieneprodukter.

Denne personen kan videreføre ekspertise til foreldre og assistenter 
på hvordan produktet justeres - i tillegg til å og opprettholde 
funksjonalitet gjennom generelt vedlikehold på produktet. 

ADVARSEL: 
Putt aldri fingrene under de svarte klaffene  på rammeleddene. 
Disse utgjør en klemmefare og kan påføre personskade.
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Høydejustering

Starfish Badestol kan høydejusteres for å tillate en rekke 
posisjoneringsmuligheter i badekaret. Høyden justeres ved å dytte 
ned de nederste blå spakene på siden av badestolen. Stolen er 
designet for enkel tilpasning og denne justeringen kan gjøres med 
kun en hånd på begge sider av stolen. 

MERK:  Aldri juster bena foran og bak samtidig. Juster først et 
ben, og deretter det andre. Juster aldri høyde på stolen mens 
barnet sitter i badestolen.

10



Ryggvinkeljustering

Ryggvinkeljusteringen på Starfish Badestol tillater fire forskjellige 
posisjoner.  Vinkelen justeres ved å trykke ned den øverste blå 
spaken på en av sidene på stolen. Justeringen er utført når man 
hører ryggen "klikker" i posisjon. 

MERK:  Før man justerer vinkelen på ryggen bør det altid 
konsulteres med barnets medisinske annsvarlig/fysioterapeut at 
dette ikke påvirker åndedretten til barnet. 
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Bakben/Tiltjustering

Det bakre benet på Starfish Badestol kan justeres over 90° for å 
oppnå en mer markant tilt på stolen. Bakbenet justeres ved å trykke 
ned den nederste blå spaken på en av sidene på stolen - Justering er 
utført når benet "klikker" i posisjon. 

MERK: Hver gang det justeres på det bakre benet må det legges 
vekt på tippefare. Dersom stolen tipper bakover med bruker i 
stolen kan dette påføre personskade.
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Justering av benstøtte 

Benstøtten på Starfish Badestol tillater fire forskjellige posisjoner.  
Vinkelen justeres ved å trykke ned den øverste blå spaken på en av 
sidene på stolen. Justeringen er utført når man hører Benstøtten 
"klikke" i posisjon. 

Justering av brystbelte

For å justere brystbeltet, posisjoner skumputene under brukerens 
armhuler. Sikre beltet med kroken og borrelåsfestet.  

Justering av abduksjonsbelte 

Etter at abduksjonsbeltet er festet til stolen, posisjoneres brukerens 
ben og sikres med krok og borrelåsfeste.
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Sikkerhetsinstruksjoner

1. Les hele bruksanvisningen før bruk.

2. Ikke la stolen i bruk uten oppsyn.

3. Bruk bare Starfish komponenter og tilbehør til badstolen. 
 Hvis du ikke gjør det, blir garantien for produktet ugyldig.

4. Hvis en del på produktet skulle være ødelagt, vennligst 
 kontakt Hjelpemiddelspesialisten AS umiddelbart.

5. Før du setter brukeren i stolen, må du sørge for at alle 
 posisjonsjusteringer er utført og sikret. 

6. Den eneste justeringen som skal gjøres under bruk, er 
 ryggvinkeljusteringen. Hold den på ryggen ved håndtakene 
 på toppen av rammen mens du justerer vinkelen.

7. Maksimal vektgrense for alle Starfish badestoler er 72 kg. 
 Denne vektgrensen må ikke overskrides.

8. Når understellet er stasjonært, sørg for at alle de 4 hjulene er 
 låst og vender bort fra rammen.

9. Mens brukeren er i stolen med understellet, må det unngås å 
 kjøre den over ujevne overflater.

10. Transport av brukeren i produktet gjøres ved å bruke 
 håndtakene på toppen av ryggstøtten.

11. Produktet må aldri settes igjen på en skrånende overflate, og 
 husk alltid å låse hjulene når produktet ikke blir flyttet.
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Vedlikeholdsinstruksjoner

1) Starfish badestol må rengjøres med jevne mellomrom.

2) Ikke bruk etsende eller korroderende rengjøringsmidler på 
rammen, da dette kan ødelegge overflatestrukturen og gjøre 
den mindre sikker. Bruk mildt såpevann eller antibakteriell spray 
ved rengjøring. Ved grundigere rengjøring kan det brukes en 
damprenser med lavt trykk. Det må ikk brukes løsningsmiddel til 
rengjøring av plast- og metallkomponenter, da dette kan skade/
ødelegge komponentene og på lengre sikt utgjøre en 
sikkerhetsrisiko.

3) Trekkene kan tas av stolen og vaskes i maskin på 60°. 
Eventuelt tilbehør bør rengjøres for hånd med mildt såpevann. 
Unngå etsende eller korroderende rengjøringsmidler. Det 
annbefales at det utføres noen form for medisinering mens 
bruker er i stolen, da dette kan blande seg med badevannet og 
oppløse limet som fester polstringen til stolens ben.

4) Etter at stolen er rengjort, må den tørkes godt før neste bruk. 
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Gjennomgang av produktet

For å forsikre deg om trygg bruk av Starfish badestol 
annbefaler vi daglige inspeksjoner av følgende: 

1) Kontroller alle justeringsspaker før bruk.
2) Kontroller alle festemekanismer for trekk og belter etter 

slitasje. Reservetrekk og nye belter kan bestilles via 
Hjelpemiddelspesialsten AS.

3) Pass på at alle de fire hjulene på understellet ruller fritt og 
låser seg sikkert. 

MERK: DERSOM DET OPPSTÅR NOEN BEKYMRINGER RUNDT 
PRODUKTET OG FORTSATT TRYGG BRUK AV STOLEN, 
VENNLIGST KONTAKT HJELPEMIDDELSPESIALISTEN SÅ 
RASKT SOM MULIG. 

Garanti

Garantiene på Starfish Badestol er som følgende: 

- Understell - 2 års garanti

- Badestolrammen - 2 års garanti 

- Trekk og belter - 1 års garanti 

Dersom produktet ikke brukes i henhold til forskrifter i denne 
bruksanvisningen og for ment bruk av produktet faller garantiene på 
produktet bort. 



Kontaktinformasjon

Skulle det oppstå noen problemer eller spørsmål rundt bruken av Starfish 
badestol, vennligst bruk følgende kontaktinformasjon:

Hjelpemiddelspesialisten AS, Rosenholmveien 22, 1252 Oslo
Telefon: 66 81 60 70 E-post: firmapost@hm-spes.no Internett: www.hm-spes.no
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