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SE - Allmänt  
Beskrivna produkter överensstämmer med EG-direktivet 93/42 och 
är godkänd som medicinteknisk produkt klass 1. 
Bruksanvisningen är en del av artikeln och måste hållas tillgängliga 
för brukaren. Även vid byte av brukare tillhör instruktionen produkten  
Särtryck, översättningar och kopiering i någon form, helt eller delvis, 
utan uttryckligt tillstånd från tillverkaren Nordic aktivity AB / Sverige 
är inte tillåtet. Upphovsrätten ligger hos tillverkaren. Instruktionen 
ligger inte under kontinuerlig översyn. För information om aktuell 
status, vänligen kontakta oss. Ändringar genom produktutveckling av 
konstruktionen är möjliga men utan anmälningsplikt. 
Indikationer:  
Produkten har utvecklats för personer med nedsatt rörlighet och 
behov av stöd och hjälp. 
Säkerhet / användning  
Badkarssitsen måste ligga säker utan att vippa på alla fyra anti glid 
gummifötter. Innan varje användning bör detta kontrolleras. Halkrisk 
består när du ska sitta ner och / eller stiga upp. Använd vid behov 
hjälp av assistent när du inte har tillräckligt ståförmåga. Böj dig inte 
extremt framåt eller bakåt - TIPPRISK! Se till före användning att 
produkten ligger stadigt med gummifötterna på badkarskanten. 
Leverans  
Artikeln 1-1136/1-1137 levereras komplett monterad i en låda och är 
klar att använda. Stabilisatorskruvarna måste skruvas lätt mot 
badkarsväggarna för att förhindra att sitsen kan flytta sig.  
För artikel 1-1130/1-1131 måste bärarmarna monteras. Lyft på 
sitsen, montera armarna i rätt bredd. Upp till 90kg brukarvikt kan 
vingmuttrarna användase. Vid högre brukarvikt använd låsmuttrarna 
som följer med i leveransen. Tillbehör 1-1113 och/eller 1-1114 
monteras på samma sätt som bärarmarna. Efter monteringen trycks 
sitsen på ramen igen.    
Rengöring  
Rengöring och desinfektion bör utföras regelbundet (vid byte av 
brukare ett krav). Vid rengöring, använd en mild tvållösning utan 
sliptillsatser. Desinfektion kan utföras med konventionella lösningar. 
Underhåll  
Produkten är underhållsfri. Defekt komponent - kontakta din 
återförsäljare eller servicecenter för utbyte. 
Garanti  
Garantitiden är 24 månader och täcker alla defekter i produkten, 
som visat sig vara material eller tillverkningsfel. 
 
 

 

          SWIVEL standard 
Artikelnr. 1-1136 Standardsits 
 

 

        SWIVEL hygiene 
Artikelnr. 1-1137 Hygienesits 
 

 
 

 
          FLEXIBLE standard  
      Artikel 1-1130 / 1-1134-W / 1-1134-H 
 

 

 

 
          FLEXIBLE hygiene  
      Artikel 1-1131 / 1-1133-W / 1-1133-H 
 

Tillbrhör för 1-1130/1-1131 
1-1113 Ryggstöd mjuk 
1-1114 Ryggstöd hård 


