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For å sikre korrekt og trygg bruk er det viktig at du leser denne bruksanvisninger nøye!

Ved bruk i bil henvises det til utfylt risikoanalyse for sikring i bil. Hoftebelte og eventuelt vest som er montert i 
setet er ikke sikkerhetsele, men posisjoneringsutstyr. Det er dermed ikke tilstrekklig for sikring av bruker i biltransport.



Gratulerer med et spesialtilpasset Softseat fra Ergoseat. Vi håper du vil være fornøyd med setet og funksjonaliteten 
enten du er den som skal sitte i setet, du er ledsager, forelder eller annet omsorgspersjonell. Det er viktig at du setter 
deg inn i denne bruksanvisningen før dette setet tas i bruk. For at andre skal ha samme nytte av dette heftet som du 
har, vær god og sett det tilbake i plastlommen der du fant det. 
! For ytterligere informasjon om våre produkter henvises det til Ergoseats hovedkatalog og egne bruksanvisninger for 
de ulike understellene.

Bruksanvisning Softseat
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Fest produkt spesifikasjon her

Bruksanvisningen gjelder for:
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Fest pakkseddel her

Denne brukansvisningen gjelder førlgende konfigurasjon:



BORD
Bordet festes sammen med et armlen på ene siden av rulles-
tolen. For å feste bordet, sett bodets bærestang inn i sylin-
deren på undersiden av armlenet. Bordet kan sideforskyves 
mot høyre og venstre. I tillegg kan bordet trekkes frem og 

tilbake i dybden. Det kan også tiltes opp og ned på siden av 
rullestolen. Bordet er avtagbart og fjernes ved hjelp av et 

gantagrep. 

PUTE OG TREKK
Trekkene er avtagbare og kan 

vaskes på 95°. (Ps. se merkelapper)  

(1)

(2)

FOTBRETT OG FOTKASSE
(1) Bildet viser fast fotbrett. Fotbrett kan ogås fås i oppfell-

bar variant. (2) Fotkasse justerbar kan størrelsesjusteres. 
Fotkassen kan også justere sidelengs på gaffel og settes 

opp med usymetrisk vinkel. Fotkassen justerss ved å løsne 
skruene bakerst inni kassen og skruen i senter under kas-

sen. Finn riktig størrelse og fest skruene. 
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NAKKESTØTTE  
Dybden på nakkestøtten kan justeres fram og tilbake ved å åpne gantagrepene på toppen. 

Høyden kan også justeres ved å åpne/lukke gantagrepene på nedre del av nakkestøtten. Vinkelen kan 
justeres ved å løsne/stramme skruene på kuleleddet bak på nakkestøtten. Dersom din nakkestøtte er 
utstyrt med sideforskyvningadapter løsne/stram de to ytterste skruene på nakkestøtten beslaget for å 

justeres nakketøtten sidelengs.

ARMLENER
Armlenene kan justeres både opp og ned, ved å løsne/stramme 

skruene der armlenen er festet mot kassen. Ved å løsne/stramme 
de to skruene på midten av amlenne kan også armlenene vinkel 

justeres.

HOFTEBELTE
Hoftebeltet strammes (1) og løsnes (2) som annvist på bildet. Beltet er festet i 

kassen med chinch mount, slik at det kan fjernes fra setet for å vaskes. 
For å løsne disse kan man eventuelt bruke en mynt. 
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Gratulerer med et spesialtilpasset solidesate fra Ergoseat. Vi håper du vil være fornøyd med setet og funksjonaliteten 
enten du er den som skal sitte i setet, du er ledsager, forelder eller annet omsorgspersjonell. Det er viktig at du setter 
deg inn i denne bruksanvisningen før dette setet tas i bruk. For at andre skal ha samme nytte av dette heftet som du 
har, vær god og sett det tilbake i plastlommen der du fant det.
! For ytterligere informasjon om våre produkt henvises det til Ergoseats hovedkatalog og egne bruksanvisninger for 

de ulike understellene.

Bruksanvisning Solidseat
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Fest produkt spesifikasjon her

Bruksanvisningen gjelder for:
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Fest pakkseddel her

Denne brukansvisningen gjelder førlgende konfigurasjon:
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POLSTRING OG TREKK
Polstrinen er bygget opp av 3 lag. Polster nr. 2 er todelt for gi 
plass for større klesplagg.  Rygg eller setedel kan fjernes ved å 
åpne opp klipsene lags kanten av setet. Polstrene er vaskbare 
på 40° og er merket med type matriale og polster 1, 2 og 3. 
Der nr. 1 alltid plasseres nærmest bruker, og nr. 3 alltid som 
siste polster mot ABS skall.(Ps. se merkelapper).  

(1)

(2)

FOTBRETT OG FOTKASSE
(1) Bildet viser fast fotbrett. Fotbrett kan ogås fås i oppfellbar 
variant. (2) Fotkasse justerbar kan størrelsesjusteres. 
Fotkassen kan også justere sidelengs på gaffel og settes opp 
med usymetrisk vinkel. Fotkassen justerss ved å løsne skru-
ene bakerst inni kassen og skruen i senter under kassen. 
Finn riktig størrelse og fest skruene. 

BORD
Bordet festes sammen med et armlen på ene siden av rullesto-
len. For å feste bordet, sett bodets bærestang inn i sylinderen 
på undersiden av armlenet. Bordet kan sideforskyves mot 
høyre og venstre. I tillegg kan bordet trekkes frem og tilbake i 
dybden. Det kan også tiltes opp og ned på siden av rullestolen. 
Bordet er avtagbart og fjernes ved hjelp av et gantagrep. 



NAKKESTØTTE  
Dybden på nakkestøtten kan justeres fram og tilbake ved å åpne gantagrepene på toppen. 

Høyden kan også justeres ved å åpne/lukke gantagrepene på nedre del av nakkestøtten. Vinkelen kan 
justeres ved å løsne/stramme skruene på kuleleddet bak på nakkestøtten. Dersom din nakkestøtte er 
utstyrt med sideforskyvningadapter løsne/stram de to ytterste skruene på nakkestøtten beslaget for å 

justeres nakketøtten sidelengs.

ARMLENER
Armlenene kan justeres både opp og ned, ved å løsne/stramme 

skruene der armlenen er festet mot kassen. Ved å løsne/stramme 
de to skruene på midten av amlenne kan også armlenene vinkel 

justeres.

HOFTEBELTE
Hoftebeltet strammes (1) og løsnes (2) som annvist på bildet. Beltet er festet i 

kassen med chinch mount, slik at det kan fjernes fra setet for å vaskes. 
For å løsne disse kan man eventuelt bruke en mynt. 

(1) (2)
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Softseat og Solidseat
P O S I S J O N E R I N G

Riktig posisjonering er avgjørende for at 
setet skal fungere trykkavlastende.
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1 . SJEKK SIKKERHET
Sett alltid sikkerhet først. Sjekk at hjulene på setet er låst, og at setet er godt festet til understellet.
2 . TILT  BAKOVER
Plasser brukeren riktig i setet slik at det oppnås ønsket støtte og posisjon. Etterjuster ved behov 
inntil korrekt posisjon er oppnådd.
3 . PLASSERBRUKER
Det er viktig at bruker kommer helt ned i setet, og flere teknikker finnes for dette. Ved bruk av 
seil prøv å senke personen som anvist. Ved manuell løfting, forsøk å justere 
personen inn i setet til du er sikker på at korrekt posisjon er oppnådd.
4 . POSISJONER HOFTEBELTE
Hoftebeltet skal posisjoneres over hofte, og trykket skal gå som anvist på bildet.  
! Hoftebelte skal stramme nedover, og sikrer at posisjonen oppnådd i punkt 3 beholdes over tid.
5 . STRAM HOFTE BELTE
6 . FEST VEST OG  ANDRE  BELTER
Fest neoprenvest, anklets (fotreimer) og eventuelle andre innfestninger som er tilordnet stolen.
! At bruker sitter korrekt i setet er essensielt for at setet skal fungere trykkavlastende. 
7 . TIL BRUKER I RIKTIG POSISJON
Bruk tilt aktivt gjennom dagen for å oppnå variasjon i trykkfordeling. Sjekk med bruker hvor 
lang sittefrekvens denne normalt har og tilpass til dette. Det er store individuelle forskjeller på 
hvor lenge bruker benytter setet.
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Softseat og Solidseat
VEDLIKEHOLDSANVISNING

Riktig vedlikehold øker sikkerhenten og 
holdbarheten på produktet over tid.
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KONTROLL AV SLITASJE:
Kontroller alltid festepunkter, fikserings- og posisjoningsbånd for slitasje før anvendelse. 
Tilbehør som er montert på setet (nakkestøtte, armlen, fotbrett m.m.) bør sjekkes jevnlig 
og etterstrammes ved behov.

ETTERTILPASSNING:
Mindre justeringer og korreksjoner kan utføres i setet. Dette må foretas av Ergoseat sin 
representant eller i samråd med denne.

ERSTATNINGS PUTE OG POLSTER:
Dersom det blir behov for nye polster, eller puter kan disse etterbestilles hos Ergoseat. 
Erstatnings produkt vil til en hver tid kunne bestilles uten ny konsultasjon av Ergoseat, 
og vil være en kopi av original løsning.

ERSTATNINGS TREKK:
Dersom det blir behov for erstatnings trekk kan disse etterbestilles hos Ergoseat. Erstat-
ningstrekk vil til en hver tid kunne bestilles uten ny konsultasjon og vil være en kopi av 
originalt trekk.
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SOLIDESEAT
Kontroll av slitasje
Kontroller alltid festepunkter, fikserings- og posisjoningsbånd for slitasje før anvendelse. Tilbehør som er montert på setet (nak-
kestøtte, armlen, fotbrett mm) bør sjekkes jevnlig og etterstrammes ved behov.

Ettertilpasning
Mindre justeringer og korreksjoner kan utføres i setet. Dette må foretas av Ergoseat sin representant eller i samråd med denne.

Erstatningspolster - puter og erstatningstrekk
Erstatningspolster vil det alltid være mulig å bestille. Ergoseat opererer ikke med maksimal lagringstid av maler. Referer til T-
nummer eller ordrenummer ved bestilling.

Softseat og Solidseat
RENGJØRINGSRUTINER

Riktig renhold øker holbarheten på produtene.
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DAGLING RENHOLD
• Løs smuss tørkes normalt av setet med en varm fuktig klut.
• Se ellers anvisning på trekkets vaskelapp.

INKONTINESTREKK
• Løse inkontinenstrekk kan vaskes på 60 °C og lufttørkes.
• Inkontinenstrekket er antibakterielt og allergitestet.

STOFFTREKK
• Setet har avtakbare stofftrekk for å gjøre det enklere å rengjøre. Trekkene kan maskin 
   vaskes på 95 °C.
• trekkene er merket med vaskeanvisning, som også markerer plassering av putene.
• Vaskeanvisningen skal være plassert oppe på ryggdelen og bak på setet.
• Trekkene er antibakterielle og allergitestet.

POLSTER 
• Setet har avtakbare polster. Håndvask er å foretrekke på grunn av slitasje, men 
   polstrene tåler maskinvask på inntil 40° C. Vreng polsteret og bruk et skånsomt vaskeprogram.
• Polstrene er merket med vaskeanvisning i tillegg til nummerering.
• Vaskeanvisningen er plassert oppe på ryggdelen.



Ergoseat             
Miljø og ansvar

Ergoseat jobber alltid for 
at så lite avfall som mulig 
genereres under fremstill-
ingen av våre produkter.

Vi tenker miljø i alle ledd, og er stolte av å være de 
første med en ”on site” digitaliseringsløsning med
direkte opplastning. Dette eliminerte den tradisjonelle 
gipsformen, og frakt av denne. Vår teknologi har bidratt 
sterkt til å redusere avfall og bruk av kjemiske stoffer.
Samtidig tenker vi ansvar i form av sikker bruk av våre produkter. Vi er derfor 
stolte av å kunne si at våre individuelle seteløsninger møter krav stilt i 13/42/EØF. 
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Produktet kan resirkuleres i sin 
helhet. Du finner mer informasjon 
om dette på www.ergoseat.no
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