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Kjære kunde,
Jeg vil gjerne takke deg for den tilliten du viser selskapet vårt ved å kjøpe dette 
produktet.

Vi ber deg lese brukerveiledningen nøye før du begynner å bruke produktet, og å 
følge dem. Vær oppmerksom på at veiledningene og eksemplene i brukerveiled-
ningen kan avvike fra ditt produkt pga. forskjellig utstyr.

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

Viktig informasjon!
Påse at brukerveiledningen oppbevares med produktet.
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1. Klargjøring av hygienesystemet til bruk

1.1 Transport
Når du mottar produktet må du kontrollere at det er helt, feilfritt og ikke er blitt ska-
det under transport.

Varene skal kontrolleres med speditøren til stede 
Dersom det har oppstått transportskade må du kontrollere varen (fastlegge av feil) 
i speditørens nærvær. Send skriftlig klage til ansvarlig spesialforhandler.

1.2 Sikkerhetstiltak før bruk
Korrekt bruk av hygienesystemet krever presis og omhyggelig innføring av ledsa-
ger. Vi ber deg lese brukerveiledningen nøye før du begynner å bruke toalettet og 
dusjstolen, og å følge dem.

1.3 Avfallshåndtering
Vennligst følg avfallshåndteringsinstruksene i 1.3.1 og 1.3.2, for å bevare og 
beskytte miljøet, og å unngå forurensning og forbedre gjenvinning av råmaterialer.

1.3.1 Emballering
Produktets emballasje må lagres i tilfeller produktet må transporteres igjen. Der-
som du må returnere produktet til reparasjon og i tilfelle av krav på garanti, ber vi 
deg bruke den originale kartongen slik at produktet er best mulig pakket.
Sorter pakkematerialet til gjenvinning i henhold til klassifisering. Ikke la emballasjen 
være utilsiktet, da det kan være en farekilde.

1.3.2 Produkt
Sorter råmaterialene brukt i produktet til gjenvinning i henhold til klasifisering (se 
informasjon om materiale på 2.1)

1.4 Hvor skal brukerveiledningen oppbevares
Ta godt vare på brukerveiledningen og påse at den oppbevares med produktet i 
tilfelle av gjenbruk.
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2. Produktbeskrivelse

2.1 Generell informasjon
Alle enkelte ståldeler (mutre, bolter og skruer osv.) er laget av rustfritt stål. De 
polstrede delene er laget av vanntett polyuretanintegrert skum. Rammen er laget 
av aluminium og rustfritt stål og er pulverlakkert.
Stroppene er laget av polypropylenfibre med hurtigtørkende blandede avstandsfib-
re til polstring. Plastikkdelene er injeksjoner fylt med forskjellig syntetisk harpiks. 
Alle materialer er fri for lateks, bly og ftalater. 

2.3 Bruksområder, bruk i henhold til tiltenkt bruk
Som toalettstol kan HTS brukes med toalett eller som en standardinretning med 
toalettbøtte. Det kan også brukes som toalettsete på toalettet, som dusjstol og 
dusjsete. Følg følgende retningslinjer:

Over toalettet
HTS enkelt skyves over toalettet. Høydeinnstillingen gjør at det kan tilpasses til å 
passe toalettet.

På toalettet
HTS kan brukes som et toalettsete på toalettet ved hjelp av en festestang.

Frittstående toalettstol/dusjstol
HTS seteenheten kan brukes som frittstående toalettstol/dusjstol kombinert med 
en understell High-Low - hydraulisk (se 4.1) .

Som dusjstol
HTS seteenheten kan brukes som dusjstol kombinert med en understell badekar.

Stram alle bevegelige deler før du bærer!

2.2 Håndtering / transport
Hygienesystemet er ikke designet for å bæres. Dersom du har et standard under-
stell, er HTS utstyrt med trinser. Hvis du må bære utstyret pga. hindringer, må du 
påse at alle bevegelige deler er festet. Så stiller du deg ved siden av hygienesyste-
met, griper på begge sider under støttehodet og bærer den dit den skal. 
For å transportere hygienesystemet reduserer du alle justeringer til kompakt stør-
relse (fold opp fotplaten, innstill setet i laveste høyde, osv.)
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FORSIKTIG!

2.4 Ikke tiltenkt bruk / advarsel retningslinjer

•  Korrekt bruk av hygienesystemet krever presis og omhyggelig innføring av 
ledsager.

• Hygienesystemet kan kun brukes på stabilt og flatt underlag.
•  Les "Teknisk data" i denne brukerveiledningen for hva som er maksimal tillatt 

pasientvekt.
• Hygienesystemet skal ikke brukes uten tilsyn.
• Hygienesystemet skal ikke brukes til å transportere folk.
•  Bruk kun tilbehør og reservedeler som er laget av Schuchmann, ellers setter du 

barnet i fare.
•  Bruk kun hygienesystemet hvis alle deler er korrekt montert og tilpasset.
•  Brukere som har nedsatt syn eller leseevne må få brukerveiledning opplest, slik 

at de kan bruke produktet sikkert.
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2.5 Utstyr for basismodell
•  Sete og ryggenhet med hoftesele inkl. ryggpute og setepute (åpnes bak) bek-

ken, hodestøtte og armlene som kan svinges ut.
• Mobil underramme

2.6 Liste over tilbehør
• Understell stasjonær
• Understell  Hig-Low hydraulisk
• Understell badekar
• Sidestøtter
• Bryststropp/ bryst-skulderstropp
• Lår/leggstøtte
• Bord/armlene
• Løstsittende armlener 
 

• Sprutskjerm 
• Abduksjonskloss
• Fotplate
• Ankelstropper
• Festebøyle
• Leggstøtte
• Understell reise
• Skyvehåndtak

Styrehjul

Setepolster

Ryggpolstring

Armlener

Understell standard

Lårstøtter

Justeringsspake til setetilt

Spake til høydejustering

Fotstøtte

Justeringsspake til 
fotplatens vinkel

Spake

Fotplate høyde-
justering

2.7 Produktoversikt
Bildet under skal vise deg de viktigste komponentenes tildeling og termene som du 
finner i brukerveiledningen.
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3. Innstillinger
Innstillinger og tilpassninger til produktet eller tilbehør kan kun gjøres av personer 
som har fått nødvendig opplæring av konsulent for medisinsk utstyr. Påse at ingen 
av brukers ekstremiteter er i det området når du gjør tilpasninger av alle slag for å 
redusere risikoen for skade.

3.1 Justering av ryggvinkelen
Ryggvinkelen kan justeres 6 ° fremover (A), 6 ° 
bakover (B), og18 ° bakover (C). For å innstille 
ryggvinkelen trekker du begge sider av ryggen 
opp, sett i ønsket posisjon og slipp spakene. 
Du skal høre at de klikker på plass.

Montering/demontering av rygg: 
For å demontere ryggen fjerner du armlenene 
(E - se 4.14 dersom tilgjengelig) og lårstøtter 
(dersom tilgjengelig, se 4.5). Trykk på spaken 
(d) og vipp ryggen helt tilbake til F og G marke-
ringene er over hverandre. Nå kan du ta hele 
ryggen av monteringen.
For å montere ryggen plasserer du bare ryg-
gen i monteringen slik at F + G markeringene 
er over hverandre igjen. Så trekker du ryggen 
tilbake til den klikker på plass i første posisjon.

Ryggen må bare monteres/demonteres når den ikke er i bruk!

A B

G
C

F

D

E
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Det er mulig å innstille setetilt på standard 
understell. Trykk på justerings-spaken (C) til 
høyre bakside på setet for å  utløse de to 
gasstrykkfjærene. Setet kan tiltes 15 ° frem- 
over og 15 ° bakover eller 5° forover og 25° 
bakover. HTS kan tiltes enkelt med brukeren i 
setet ved å bruke litt kraft.

For å bruke bremsen må du trykke bremse-
spaken (D) nedover. Dra spaken opp igjen for 
å utløse bremsen.

3.2 Standard understell
Høyden på standard understellet kan  
tilpasses. 
For å senke setet trykker du begge spakene 
for å justere høyden (A) på de langsgående  
stengene på rammen, mens du støtter  
vekten på setet. Senk begge sidene jevnt slik 
at setet ikke blokkerer.
Fell opp fotplaten (se 4.6) for å heve setet, 
plasser en fot på rammens underramme (B) 
og løft opp seterammen (spake for høyde- 
justering må ikke utløses).

Høyden må alltid tilpasses når den ikke er i bruk!

B

A
A

C

D

3.3 Justering av oppfellbare armlen
Armlenet kan felles opp. For å gjøre det må du 
først ta vekk bordet, hvis tilgjengelig (se punkt 
4.9) Så folder du de svingbare armlenene,trykk 
knapp (E) og skyv de svingbare armlenene 
opp til stiften (F) klikker på plass i utløseren 
(G).

E

F

G
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3.4 Justering av setedybden
Du kan tilpasse setedybden på seteenheten. 
For å gjøre dette trekker du den blå spaken (A) 
opp på begge sider, innstill ønsket setedybde 
og påser at setet klikker tilbake på plass.
Sidedelene på seteenheten kan tas helt av  
foran slik at overflaten under kan rengjøres.

A

3.5 Hodestøtte
For å feste og tilpasse hodestøtten, må du 
trykke knappen for høydejustering (B). Sett 
hodestøtten inn i åpningen (C) og innstill  
ønsket høyde. 
Nå kan du slippe knappen (B) og innstille  
ønsket høyde til du hører den klikke på plass. 
For å tilpasse dybden og vinkelen til hode-
støtten må du utløse den ovale vri spaken 
(C), innstille hodestøtten i ønsket posisjon og 
stramme spaken igjen.

C

C

B

C

3.6 Bekkensele
For å kunne bruke bekkenselen må du feste 
låsen i åpningen bakpå sidestykket. Kontroller 
at bekkenselen klikker godt på plass.
Det er mulig for brukere som sklir litt frem på 
setet å føre bekkenselen forbi innsiden av  
støtene på rygglenet. For å sikre at små,  
aktive brukere sitter sikkert kan man også  
feste bekkenselen på HTS str. 1. Før selen 
gjennom krokene bak på seteområdet.

Bruk alltid bekkenselen for å 
unngå ulykker.
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3.7 Polstre
Alle polstre kan fjernes til rengjøring. Trekk 
trykkfestet (A) ut av utløseren (B) for å fjerne. 
Polstrene er laget i polyuretan med holdbart 
integrert skum. Det fins tre forskjellige typer 
setepolster. Ett har en litt større åpning og er 
åpen bak (C) for å gjøre hygienepleie lettere. 
Åpningen på den andre typen er noe mindre 
og lukket bak (D), slik at brukeren har enda 
bedre støtte. Den tredje (E) er et setepolster 
uten hull. Hvert polster er festet med trykkfeste 
(A) som trykkes inn i utløseren (B).

AB

C D

E

3.8 Toalettbøtte
Med toalettbøtte kan HTS brukes som en  
individuell toalettstol. Sett toalettbøtten i   
sporene under toalettsetet bakfra. Skyv helt 
til det  klikker på plass. Fjern det igjen ved å 
trekke det ut bak.
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4. Tilbehør

4.1 Understell
Felles for alle understell er at sete kan taes 
av og på.

For å feste setet på underrammen må du  
plassere begge krokene (A) bak på sete- 
enheten i hengslene (B) på gjeldende under-
ramme. Trykk så forsiden av setet på rammen 
med litt styrke til du hører at det klikker på 
plass (C).

For å ta seteenheten ut av rammen trekker du 
i begge uttrekkspakene (C) under hjørnet fo-
ran på setet og løfter det ut av rammen forfra 
mens du bøyer deg over setet.

Påse at begge setekrokene er satt på hengslene (B) på underrammen 
og at du hører at begge uttrekksspakene (C) klikker på plass for å 
unngå skader!

B

A

C

4.1.1 Understell High-Low hydraulisk
Understell High-Low hydraulisk kan tilpasses 
i høyden. For å tilpasse høyden på rammen 
til overføring og pleie trykker du ned pedalen 
(D) på venstre eller høyre side på under- 
rammen med foten til underrammen er i  
ønsket posisjon. 
For å senke underrammen løfter du opp   
pedalen (D) nedenfra med foten. Trykk på  
justeringsspaken (C) til høyre bakside på setet 
for å utløse de to gasstrykkfjærene. Setet kan 
vippes 5 ° forover og 25 ° bakover HTS kan 
vippes enkelt med brukeren i setet ved å  
bruke litt kraft. For tilpasning av den fast-
monterte fotplaten, se punkt 4.6.2 og 4.6.3.

D

E

D

D

E
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For å bruke bremsen må du trykke bremse-
spaken (C) nedover. Dra spaken opp igjen for 
å utløse bremsen.

4.1.2 Understell stasjonær
Høyden på det stasjonære understellet kan  
tilpasses. 
For å senke setet trykker du begge spakene 
for å justere høyden (A) på de langsgående  
stengene på rammen, mens du støtter  
vekten på setet. Senk begge sidene jevnt slik 
at setet ikke blokkerer.
Brett opp fotplaten (se 4.6) for å heve setet, 
plasser en fot på rammens underramme (B) 
og løft opp seterammen (spake for høyde- 
justering må ikke utløses).

Høyden må alltid tilpasses når den ikke er i bruk!

B

A
A

C
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4.1.4 Understell reise
Reise underrstellet er en lett, ramme som kan 
foldes med passende veske (A) Rammen  
passer i det bakerste rommet på bagen (B). 
Setet, rygglenet, armlenene og annet tilbehør 
kan lagres i det fremste rommet i bagen (C).
For å kunne montere rammen må du brette 
begge deler av underrammen fra hverandre 
og sette den firkantede enden av en del i det 
firkantede røret på en annen del av under- 
rammen (D). 
Påse at begge deler av rammen klikker i hver- 
andre riktig før du setter setet på. Fest så  
toalettsetet på rammen (se 4.1).

A

B
C

D

Reiseunderrammen kan ikke brukes for HTS str. 3!

4.1.3 Undestell badekar
Badekar understellet skal brukes i et badekar 
slik at brukeren kan bade eller dusje (se 4.1 for 
montering av seteenheten på underrammen).
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4.3 Brystrem (stropp)
Brystremmen er festet til sideputene. Bryst-
remmen går inn i innsiden på sideputene.
Demonter sideputene (se 4.2) først, tre så  
endene gjennom løkken (A) og fest side- 
putene igjen.

A

4.2 Sidestøtter
Sidestøttene fås med eller uten bryststropp og 
sikrer at overkroppen er posisjonert sikkert. 
De kan tilpasses separat i høyde vinkel og  
vidde med vri spaken (E) bak på rygglenet. 
For å feste og/eller innstille sideputene (F) 
løsner du vri spaken (E) og fester dem over 
sporet bak på ryggen. 
Innstill høyden, vinkelen og vidden på side-
putene for pasienten ved å skyve pelottene 
opp og ned, mens du beveger åpningen frem 
og tilbake ved å vri på klipsen (G) rundt vri 
spaken. Stram tvistspaken (E) når du har nådd 
ønsket posisjon. Se 3.6 for fjerning av putene.

E FG
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4.4 Bryst-skuldersele
Midtdelen av bekkenselen (A) må fjernes først 
for å feste bryst-skulderselen.
For å gjøre dette må du bruke bryst-skulder-
stroppen (B) med det integrerte bekkenselen. 
Stram bekkenselen og sett skulderremmene 
inn i festet på rygglenet. Du kan også trekke 
skulderselene gjennom den øvre åpningen på 
rygglenet for mindre brukere.

Stram hofteselen på bryst-skulderselen før du strammer de øverste 
selene. Kontroller at selen sitter etter innstilling.

A

B



18

4.5 Lårstøtter
Bredden på setet kan tilpasses med lårstøtte-
ne. Setebredden reduseres med 5 cm i første 
posisjon (A) og med 10 cm i andre posisjon (B).

For å endre setebredden trekker du først ut 
lårstøtten (C) med festet (D). Trekk så festet 
(D) ut av lårstøtten (C). Skyv nå festet (D) inn i 
ønsket posisjon (A eller B) og stett det så, sam-
men med lårstøtten tilbake i setet.

Når du bruker det alternative armlenet
Her tilpasses lårstøttene (C) til armlenene (E). 
For å endre setebredden trekker du ut armlene-
ne (E- se punkt 4.14). Endre så posisjonen på 
lårstøttene som beskrevet over og sett armle-
nene tilbake i setet.

Se punkt 3.7 for fjerning av putene.

4.6 Fotplate
Fotplaten kan monteres som tilbehør på toalettsetet eller er alt festet på den mobile 
underrammen. 

A

E

C

D

D

B
A
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4.6.1 Montering på toalettsete
Følg disse rådene når du fester fotplaten på 
HTS seteenheten.

1.  Sett de små metallfestene (A) på enden av 
rammen (B) inn i utløseren (C) bak på se-
teenheten.

2.  Press fotplaten hardt ned slik at du hører 
rammen klikke på plass i de blå festene (D).

3.  Fest HTS seteenheten på festebøylen (se 
4.10). Fotplaten er en del av tilbehøret til 
mobile underrammer.

A

B

B

C
C D

D
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Lasten på fotplaten må ikke overskride 68 kg for å unngå fall, velt 
eller andre skader.

4.7 Leggstøtte
Leggstøtten (C) er festet over fotplaten (D). 
Den skal fjernes hvis fotplaten er innstilt i en 
av de øvre posisjonene. Leggstøtten er fes-
tet til de lange støttene på fotplaten. Snurr 
selen pekende bakover og de runde hjørnene 
nedover rundt de lange støttene og skyv den 
gjennom metallringen forfra. La kroken klikke 
på plass og fest selen stramt rundt de lange 
støttene.

Leggstøttealternativet må ha fotplate!

4.6.2 Fotplate høydejustering
For å tilpasse høyden på fotplaten trykker du 
begge knappene for høydejustering (A), inn-
still fotplaten i ønsket høyde og la knappen 
klikke på plass i ønsket posisjon.

4.6.3 Fotplate vinkelinnstilling
Vinkelen til fotplaten kan tillpasses ved å sky-
ve begge spaker (B) opp og innstille fotplaten 
til en av fire vinkler. Fotplaten kan også brettes 
inn når du transporterer den på bakkenivå.

B

A

C
D
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4.8 Ankeltropper
Skyv løkken på beltet gjennom den horisonta-
le åpningen bak på fotplaten for å feste ankel-
mansjettene. Snu beltet og skyv det inn i den 
vertikale åpningen. Stram det til det klikker på 
plass. Beltene hos Velcro kan vaskes på 30 ° 
C. Forsegl Velcro før vasking. Må ikke strykes.

Dette alternativet må ha fotplate!

4.9 Bord/armlene
Bordet er skjøvet på armlenene. Bordet har et 
polstret stort magekontaktområde, der bruke-
ren kan støtte seg (se punkt 3.7 for fjerning 
av puten). Dette gir en behagelig posisjon, litt 
foroverbøyd til dusjing eller når en skal bruke 
toalettet. Overkroppen og armene støttes av 
bordet. Trekk spaken (A) under bordet for å 
tilpasse bordets dybde. 

A
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411 Abduksjonkloss
Den polstrede abduksjonkloss er festet til for-
kanten på toalettsetet. Fjern det igjen ved å 
trykke på den blå spaken (E) og trekke   
abduksjonsklossen ut forover.

Hygienesystemet skal desinfiseres etter hver 
gangs bruk med engangskluter eller en løs-
ning med opp til 10 % klor. Bruk kraft for å fjer-
ne polstringene (se 3.7) og rengjør med såpe-
vann eller mild desinfeksjon. E

4.10 Festebøyle
Det fins to typer festebøyler til å feste run-
de standardtoaletter eller lengre toaletter.
Festebøylen er festet med holdeskruer som 
brukes til å feste toalettlokket og setet. De 
gir et sikkert festepunkt for setet og enhetene 
bak.
For å finne ut hvilken type festebøyle du tren-
ger må du måle fra midtaksen på festeskruene 
til kanten foran på toalettskålen. Dersom av-
standen er mindre enn 43 cm bruker du stan-
dard festebøyle (A), hvis ikke bruker du den 
lange festebøylen (B)-
For å feste toalettsetet på festebøylen skyver 
du rygglenet forover (se 3.1) så plasserer du 
begge krokene (C) på monteringen (D) på fes-
tebøylen og senker setet på toalettskålen.

B

A

D

D

D

C

For å unngå fall og skader må du påse at toalettet er sikkert festet 
til gulvet og at festeskruene er i god form før du fester festebøylen. 
Kontroller toalettets stabilitet og festeskruene jevnlig mens du bruker 
festebøylen. 
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4.13 Skyvehåndtak
Skyvehåndtak gjør det enklere å skyve bruke-
ren. Skyvehåndtakene er festet på HTS bakre 
enhet. Skyv håndtakene (C) inn i utløseren (D) 
på bakre enhet og stram vingeskruene (E). D

E

C

4.14 Justering av avtakbart armlene
For å feste det avtakbare armlenet (F) setter 
du nedre side av armlenet inn i den ovale åp-
ningen (G) i setet og skyver det hardt ned til 
det klikker på plass.
For å fjerne det avtakbare armlenet trykker du 
på utløseknappen (H) og trekker det avtakbare 
armlenet opp.

F

H

G

4.12 Sprutskjerm 
Sprutskjermen (A) settes inn i setets   
polsteråpning med den hule siden mot   
brukeren. Sprutskjerm stor (B) sikrer bedre 
dekning. Den er montertet med hoftebelte eller 
bryst-skuldersele. Bruk av abduiksjonskloss 
sammen med sprutskjerm gjør sprutskjermen 
ekstra stabil.

A

B
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5.3 Reservedeler
Dersom du ønsker å bestille reservedeler må du kontakte reservedelsforhandleren  
som leverte hygienesystemet til deg, og oppgi serienummer på chassis.  
(Se punkt 8,5)
Nødvendige reservedeler og tilbehør må kun installeres av opplært personale.

5.4 Varighet ved bruk og gjenbruk
Forventet levetid for bruk av produktet, avhengig av brusintensitet og mengde gjen-
bruk er”8 “ år, dersom bruken foregår i henhold til informasjonen i denne bruker-
veiledningen. Det kan være mulig å bruke produktet lengre dersom det er trygt. 
Forventet levetid viser ikke til slitasjedeler som deksler, hjul, batterier...

Vedlikehold og vurdering av tilstand, hvis det vurderes gjenbruk må avgjøres av 
spesialforhandler.
Hygienesystemet egner seg til gjenbruk. Vennligst følg rengjørings og desinfeks-
jonsinstruksene i kapittel 5.1. Veldlagt dokumenter, som denne brukerveiledningen 
er en del av produktet og må overføres til den nye brukeren. 
Det trengs ingen demontering før gjenbruk. Ved lagring anbefales det å folde pro-
duktet til smaleste mål for å spare plass.

5. Reparasjon og rengjøring

5.1 Pleie
Hygienesystemet skal desinfiseres etter hver gangs bruk med engangskluter eller 
en løsning med opp til 10 % klor. Beltene hos Velcro kan vaskes på 60 ° C. Forsegl 
Velcro før vasking. Må ikke strykes. Putene er laget av polyuretan og er enkle å 
fjerne slik at de kan rengjøres godt og tørke på undersiden. De kan rengjøres med 
såpevann og mildt desinfeksjonsmiddel. Setet og basen må rengjøres skikkelig på 
80° i et vaske og desinfeksjonssystem. Demonter stolen slik: Ta seteenheten av 
underrammen, løft bakdelen opp og fjern setets sidedel ved å skyve det fremover. 
Vær også obs på våre generelle rengjørings og hygieneråd. Du finner dem på 
www.schuchmann-reha.com/HTS.

Ikke bruk sterke rensemidler som løsemiddel, harde børster osv.

5.2 Reparasjoner
Visuell kontroll må utføres daglig og kontroller hygienesystemet for sprekker, brudd, 
manglende deler og feil. Ved feil eller feilfunksjon må du kontakte spesialforhandler 
som leverte produktet til deg. (Se punkt 8.5)
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Mål basismodell
Str.1 Str.2 Str.3

A Bredde
Understell standard 53 cm 53 cm 57 cm
Understell stasjonær 51 cm 51 cm 53 cm
Understell High-Low hydraulisk 67 cm 67 cm 71 cm

B Setehøyde
Understell standard 39 - 55 cm 39 - 55 cm 44 - 58 cm
Understell stasjonær 33 - 43 cm 36 - 44 cm 38 - 48 cm
Understell High-Low hydraulisk 51 - 78 cm 51 - 78 cm 51 - 78 cm

C Setebredde 20* / 25* / 30 cm 25* / 30* / 36 cm 33* / 38* / 43 cm
D Setedybde 20 / 23 / 25 / 28 cm 29 / 32 / 34 / 37 cm 37 / 40 / 42 / 44 cm
E Armlene høyde 13,5 cm 17 cm 20 cm
F Ryggbredde 29 cm 34 cm 41 cm
G Laveste benlengde toalettsete 22 - 34 cm 27 - 39 cm 34 - 44 cm
H Rygghøyde 42 cm 50 cm 62 cm

I Maks. posisjon 
over toaletthøyde

Understell standard 52 cm 52 cm 52,5 cm
Understell stasjonær 38 cm 38 cm 42 cm

J Lengde
Understell standard 79 cm 79 cm 86 cm
Understell stasjonær 71 cm 71 cm 74 cm
Understell High-Low hydraulisk 84 cm 84 cm 87 cm

K Forkanten på hygieneåpning til bakre hjørne på understell 48 cm 48 cm 48 cm
Ryggvinkel (-)6°, 6°, 18° (-)6°, 6°, 18° (-)6°, 6°, 18°

Setevinkel
(-)5° - 25° (-)5° - 25° (-)5° - 25°

(-)15° - 15° (-)15° - 15° (-)15° - 15°
Maks. last. 34 kg 68 kg 113 kg

* kan tilpasses med valgfri lårstøtte

6. Tekniske data

A

B

C D

J

E

F

G

H
I

K
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7. Garanti
Det gjelder to års lovbestemt garanti for alle produkter. Denne garantiperioden skal 
begynne når leveransen leveres til kunden. Dersom det skulle oppstå en bevise-
lig materiell eller produksjonsfeil innen denne tiden skal vi, etter at returfrakten er 
betalt oss, se på den påståtte skaden og hvis tilfelle, enten reparere eller levere et 
nytt produkt etter vårt skjønn.
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8. Registrering

8.1 EF konformitetserklæring

Company Schuchmann GmbH & Co.KG
   Dütestr. 3
   D-49205 Hasbergen
   Tlf.: +49 (0) 54 05 / 909 - 0
   Faks: +49 (0) 54 05 / 909 - 109

Erklærer eneansvar for at produktet nevnt under er klassifisert som produkt 
klasse 1

"HTS" - universelt hygienesystem 
Art. No.:    57 01 000/M18-1 (str. 1)
  57 02 000/M18-1 (str. 2)
  57 03 000/M18-1 (str. 3)

Relevante regulativer i regulativene og retningslinjene oppført under er i 
henhold med:
• EF direktiv 93/42/EEC om medisinske produkter av 14. juni 1993
• DIN EN 12182 Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede
• EN ISO 14971 Medisinske produkter - Anvendelse av risikostyring for me-
disinske produkter
• ISO 7176-8 Rullestoler - Del 8: Krav og kontroller på statikk  
styrke, press og tretthetsstyrke 

Denne konformitetserklæring gjelder kun for produkter med artikkelnumre-
ne over og er gyldig til 31.12.2019.

Dato  27.08.2014

Signatur ________________________

Navn  Torsten Schuchmann

Rolle  Sikkerhetsrepresentant for medisinske produkter
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Dette produktet er levert av følgende spesialforhandler:

8.3 Produktversjon
Dette HTS hygienesystemet fås i tre størrelser og kan supplementeres med en 
serie variert tilbehør (se punkt 4).

8.4 Utstedelse av dokument
Brukerveiledning for hygiene systemer HTS endre status A; i utgave 02.2018

8.5 Navn og adresse på produsent, spesialforhandler som distribuerer pro-
duktet 
Dette produktet er produsert av:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen
Tlf. +49 (0)5405/909-0 · Faks +49 (0)5405/909-109
info@schuchmann-reha.de · www.schuchmann-reha.de

8.2 Serienummer / produksjonsdato
Serienummer, produksjonsdato og annen informasjon er på typeskiltet som er plas-
sert på alle våre produkter (A). 

Schuchmann GmbH & Co. KG
Dütestr. 3 · 49205 Hasbergen · Germany

www.schuchmann-reha.de · info@schuchmann-reha.de · Fon +49 (0) 5405 / 909 - 0

Typ

Product

SN

Max. load

Size
Str.

Maks. last
Produksjonsdato

Artikkelnummer

Produktnummer

Serienummer

A

Medema Norge A/S
Stamveien 6
1481 Hagan
Tlf +47 67 06 49 00
firmapost@medema.no
www.medema.no


