
 

Bruksanvisning 
 

Alpha dusjkrakk 
 
Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha 
dusjkrakk.  
Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet om dette er det passende 
hjelpemiddelet for deg.  
 
Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst 
kontakt din lokale forhandler. 
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1.0 Sikkerhet 
 
1.1 Symboler 
Følgende symboler brukers i bruksanvisningen: 

 

Advarsel! 
Dette symbolet identifiserer sikkerhetsinformasjon som varsler om farer under 
håndtering av produktet. 

 

MERK 
Du finner også informasjon om håndtering av produktet under dette symbolet. 



 
1.2 Bruk i henhold til krav 
Alpha dusjkrakk tilbyr en sittemulighet til individer med begrenset kapasitet for å stå oppreist, men 
som fortsatt kan sitte godt nok til å gjennomføre daglig personlig hygiene i dusjen. 
 
Mulige diagnoser eller følger av skader er for eksempel: 
• Ustabil stående posisjon /  manglende evne til å stå på grunn av manglende styrke som en følge av 
ondartede sykdommer, kroniske lidelser, fremskredet hjerte- og karsykdommer, sirkulasjons- og 
lungesykdommer. 
 
Alpha dusjkrakk er bare tiltenkt bruk i standard dusjkabinett og dusjhjørner. 
 
Dusjkrakken må bare brukes i dusjkabinett og dusjhjørner som garanterer at den står i en sikker og 
stabil posisjon.  
 
Alpha dusjkrakk må bare brukes når den er fullstendig montert. 
 
 

1.3 Generell sikkerhet 
Vennligst les monteringsinstruksjonene for dusjkrakken nøye før monteringen starter! 
Ikke fortsett og bruk krakken dersom defekter oppdages under bruk. 
Pass på at: 
• instruksjonene leses av alle som har tenkt til å benytte seg av dusjkrakken. 
• alle som benytter seg av dusjkrakken til en hver tid har tilgang til instruksjonene. 
Skader som kommer som en følge av bruk ikke beskrevet i instruksjonene ekskluderer garantien. 
 

 

 

Restriksjoner! 
• Pasienter som veier mer enn 130 kg må ikke benytte seg av Alpha dusjkrakk. 

 

Risiko! 
• Bruk bare Alpha dusjkrakk til tiltenkt bruk. Den er ikke en erstatning for en stige, og 
er ikke et treningsutstyr eller en leke. 

 •Alpha dusjkrakk er ikke tiltenkt til bruk under medisinske undersøkelser eller 
behandlinger. 

 • Bruk bare Alpha dusjkrakk når den er i teknisk perfekt stand. 
 • Bruk kun tilbehør og reservedeler levert fra Hjelpemiddelspesialisten AS 
 • Ikke utfør strukturelle endringer på krakken uten tillatelse fra produsent. 
 

1.4 Montering 

 

 

Risiko for skader ved feilmontering! 
• Kontroller at alle deler sitter i perfekt posisjon ikke er løse etter montering. 

 

 

Risiko for skader! 
• Bruk bare egnet verktøy for monteringen. 

 • Bare utfør monteringen dersom du er komfortabel med det nødvendige verktøyet. 
 

2.0 Innhold 
Alpha dusjkrakker pakkes i kartongesker. Bruk følgende liste for å kontrollere innholdet i esken før 
monteringen. Vennligst ta kontakt med din forhandler ved åpenbare defekter eller om deler mangler. 



Innhold: 
1 x (1) Sete 
1 x (2) Seteramme 
3 x (3) Stolben 
3 x (4) Umbrako skruer 

(M6 x 20 mm, størrelse 5 mm) 
3 x (5) Distanser 
2 x (6) Umbrako skruer 

(M6 x 36 mm, størrelse 5 mm) 
 

 
 

3.0 Montering 
Nødvendig verktøy: 
1 x umbrako nøkkel, 5 mm  
 

 

 

 

 

 

 

➨ Skyv stolbena inn i låst posisjon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
➨ Skru fast stolbena (M6 x 20). 

 

 



 
 
 
 
 
➨ 1.) Skyv/klem seteplaten på 
  og 
 2.) skru fast (M6 x 36) 

 

 
 
4.0 Justering av setehøyde 
Stolhøyden justeres med de justerbare 
føttene (1). 
 
De fem hullene (a) i føttene kan brukes til 
å justere høyden maksimalt 10 cm. 

 
Justering av høyden: 
 
➨ Fjern sikkerhetsklemmen (2). 
 
 
 
 
 
 
 
➨ Juster foten til ønsket høyde (3) til 
hullet på foten ses i hullet på benet. 
 
➨ Sett på plass sikkerhetsklemmen (4). 

 

 

Risiko for ulykke! 
• Plasser alle stolføttene i 
samme justeringshull. 

 • Pass på at alle sikkerhets-
klemmene er sikkert låst fast 
i posisjon etter justering. 

 

 
 

5.0 Rengjøring og desinfeksjon 
• Ikke bruk verktøy med skarpe kanter (kniver, metallskraper) eller aggressive oppløsningsmidler ved 
rengjøring. 
 
• Les instruksjonene for rengjøringsmidlene til en hver tid for å unngå skade på overflaten. Spesielt 
ved bruk av brannfarlige midler (alkoholholdige rengjøringsmidler). 



 
5.1 Rengjøring 
For å rengjøre krakken, kan den tørkes av med en fuktig klut. Bruk vanlige butikkjøpte 
rengjøringsmiddel og varmt vann. Ikke bruk kraftig oppløsende/etsende midler! 
Tåler vask med vann opp til 85 °C. 
 
5.2 Desinfeksjon 
For å desinfisere, rengjør slik beskrevet ovenfor og tørk over med en blanding av vann og klor 
(blandingsforhold 1:1000), skyll av og tørk. 
 

6.0 Vedlikehold/Reservedeler 
6.1 Vedlikehold 
Alpha dusjkrakk er vedlikeholdsfri, men bør allikevel kontrolleres på en månedlig basis. 
 
Utfør følgende tester: 
➨ Visuell kontroll av alle deler. Se etter deformasjoner, skader, slitasje og rust. 
➨ Kontroller alle fester (skruer, muttere, etc.) for funksjon og at de sitter som de skal. 
Krakken må ikke fortsatt brukes etter at feil har blitt avdekket. 
 
6.2 Reservedeler 
Reservedeler kan du få fra din forhandler av Alpha dusjkrakk. Bare originale deler fra 
Hjelpemiddelspesialisten AS skal brukes på produktet. 
 

7.0 Gjenbruk 
Alpha dusjkrakk er designet med tanke på gjenbruk.  
Rengjør og desinfiser før bruk. 
 

8.0 Deponering 
Alpha dusjkrakk består av metall- og plastikkdeler. Deponering av de individuelle materialene må 
utføres i henhold til reglement for egne regionale/lokale miljø- og avfallsstasjoner. 
 

9.0 Navneskilt 
Navneskiltet er plassert på den nederste kryssrammen på Alpha dusjkrakk. 
 

10.0 Spesifikasjoner 
Artikkelnummer 091325463 
Hjelpemiddelnummer 199601 
Maksimal bærevekt 130 kg 
Sittehøyde 44 – 54 cm 
Setebredde 52,5 cm 
Setedybde 38 cm 
Antall justerbare høyder 5 

Dimensjoner av montert Alpha dusjkrakk, minimale forskjeller kan oppstå ved produksjon. 

 

11.0 Garanti 
Hjelpemiddelspesialisten AS tilbyr 2 års garanti sammen med produsent på perfekt kvalitet innenfor 
rammen av våre felles generelle vilkår og bestemmelser. 


