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1. Generelt 
Du har valgt HS Stolen Air Comfort fra Jysk Handi.  

 
Læs hele brugervejledningen, så du får størst mulig glæde af din HS Stol Air Comfort og 
opbevar brugervejledningen et sted, hvor den er tilgængelig for alle personer, der skal 

håndtere og anvende produktet. Brugervejledningen kan også downloades på vores 
hjemmeside www.jyskhandi.dk under produktet.  

 

 

Dette ikon finder du de steder i brugervejledningen, hvor der er 
forholdsregler og informationer som har sikkerhedsmæssig betydning. 

 

 

Her skal brugervejledningen læses omhyggeligt for, at opnå korrekt og sikker 
brug af produktet. 

 

1.1. Produktbeskrivelse 
HS Stolen Air Comfort er udviklet til brugere med diagnosen Huntingtons Sygdom, ALS 
og andre neurologiske lidelser, hvor der er behov for utrolig stor komfort, trykaflastning 

og sikkerhed under hvile/søvn samt let adgang ved forflytning. 
 
HS Stolen Air Comfort findes i 2 modeller: Lille og Standard  

1.2. Model oversigt 

1.2.1. HS Stolen Air Comfort 

 

Beskrivelse: HS Stolen Air Comfort er fuld polstret og har i ryggen et 
lufttrykssystem der kan indstilles, hvilket gør den yderst komfortabel 

både at sidde- og ligge i. 

Vare nr.:  38 10 04 

HMI nr.:  102 065 

http://www.jyskhandi.dk/
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1.2.2. HS Stolen Air Comfort 

 

Beskrivelse: HS Stolen Air Comfort Rygdel Sidestøtte 

Vare nr.:  38 10 14 

HMI nr.:  112 633 

 

1.2.3. Identifikation 

HS Stolen Air Comfort er forsynet med et serienummer, der er placeret bagpå stole som 

vist på illustration. 
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1.3. Produktformål 
HS Stolen Air Comfort er designet og fremstillet med sikkerhed, funktion og komfort i 

tankerne for både bruger og plejepersonale.  
HS Stolen Air Comfort er designet så det er nemt at bruge både gulv- og loftlift.  

1.3.1. Formål 

HS Stolen Air Comfort er udviklet til brugere med neurologiske skader, hvor der er 
behov for optimal trykaflastning, komfort og sikkerhed under hvile, søvn og ved 

forflytning.  

1.3.2. Målgruppe 

Voksne med følgende diagnoser og problematikker:  
Huntingtons Sygdom, ALS og lignende neurologiske lidelser samt medfødte og 

erhvervede hjerneskader. 

1.3.3. Anvendelse 

HS Stolen Air Comfort er udelukkende beregnet til at opholde sig i under hvile og søvn 
samt kun til indendørs brug (ikke inklusiv våde områder).  
 

1.4. Produktafgrænsning 
HS Stolen Air Comfort må kun anvendes af personer med en vægt på max. 180 kg.  

1.4.1. Sikkerhedsadvarsler 

 

Lås altid ALLE hjul når HS Stolen Air Comfort er stationær. 

 

 

 

Sørg for, at brugeren sidder i sædet før betjening af sædetilt eller rygkip 
funktioner. 

 

 

 

Sørg for, at brugeren er fuldt understøttet på alle tidspunkter, når sædes 
vippefunktioner betjenes.  
 

 

 

Hvis der bruges lift, bør brugeren fortsat understøttes af sejlet, indtil stolen 
er justeret fra fremad sædetilt til fladt eller tilbagelænet stilling. 

 

 

Følg vedligeholdelse og rengøring instruktioner for, at forlænge levetiden på 
HS Stolen Air Comfort. 

 



HS Stolen Air Comfort 
Brugervejledning 

TD.09.03 Side 6 af 20 
Rev.02 

2. Produkt oversigt 
De forskellige dele af HS Stolen Air Comfort har følgende benævnelser:  

 
1.  Justeringsgreb Sæde / Ryglæn 
2.  Skubbehåndtag 

3.  Rygstøtte luftpude 
4.  Armlæn  
5.  Gasfjedre 

6.  Lås hjul 
7.  Stoleramme 

8.  Bremsegreb 
9.  Håndtag benstøtte 

10. Positionslås 
11. Benstøtte luftpude 
12. Låseskrue til måltidsbakke 

13. Rygstøtte luftpude 
14. Nakkestøtte luftpude 
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3. Produktanvendelse 
Dette afsnit beskriver betjeningen af HS Stolen Air Comfort 

3.1. Betjening af HS Stolen Air Comfort 

3.1.1. Hjul 

 

Alle tre af de samlede 4 hjul på HS Stolen Air Comfort SKAL bremses, når 
stolen står stille. 

 

 

Før det retningsbestemt hjul sættes i position, skubbes HS Stolen Air 

Comfort fremad så hjulene er indstillet korrekt og derefter bremses den 
retningsbestemte hjul. 

 

 

 

Hjulene bør inspiceres dagligt og alle fremmedlegemer (hår, fnug ect.) bør 

fjernes fra hjulene så hurtigt som muligt, således der er fri bevægelighed på 
alle hjul. 

 

De samlede lås hjul har et RØD bremsegreb ved den bageste ende af hjulet, mens det 
retningsbestemte lås hjul har GRØN låsearm på den bageste ende af hjulet. 

 
Det retningsbestemte lås hjul skal være u-bremset for, at HS Stolen Air Comfort kan 

flyttes sidelæns og skal bremses igen for at forbedre den lineære sporing af stolen, når 
den bliver skubbet. 
 

For at BREMSE 

 
Pres låsearmen nedad med din fod 

 

For at LÅSE OP 
 

Pres øverst på låsearmen med din fod 
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3.1.2. Justering af sæde og ryglæn 

 

Sørg for at armlæn er oppe, når der indstilles på sæde eller ryglæn. 

 

 
Træk i håndtaget og indstil sædet og/eller 
ryglænet efter behov. 

 
Slip håndtaget for at sætte stolen i 

position. 
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3.1.3. Indstilling af armlæn 

 

Brug altid den ene hånd til at trække positionslåsen og den anden hånd til at 
guide armlænet til den ønskede position. Hvis du lader armlænet falde ned af 
sig selv, kan dette medføre skader på armlænet. 

 

 

Efterlad ALTID armlænene oppe, når du forlader en bruger eller når HS 
Stolen Air Comfort er i bevægelse. 

 

 

 

Armlænene på HS Stolen Air Comfort kan 
indstilles i 3 positioner. 

 
   

 
Træk ud i den sorte positionslås. 
 

             
 

Vip armlænet som vist på illustration til 
den ønskede position og giv slip på 
positionslåsen indtil du hører en ”klik” som 

angiver at armlænet nu er fastlåst i 
positionen. 

 

 
 
Armlænet kan sænkes helt. 
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3.1.4. Indstilling af ryglænsstøtte 

 

Brug altid den ene hånd til at trække positionslåsen og den anden hånd til at 
guide ryglænsstøtten til den ønskede position. Hvis du lader ryglænsstøtten 
falde ud af sig selv, kan dette medføre skader på ryglænsstøtten. 

 

 

Efterlad ALTID ryglænsstøtterne oppe, når du forlader en bruger eller når HS 
Stolen Air Comfort er i bevægelse. 

 

 

 

Ryglænsstøtterne på HS Stolen Air 
Comfort kan indstilles i 4 positioner. 

 
 
Træk ud i den sorte positionslås 

 
 

Vip ryglænsstøtten som vist på illustration 
til den ønskede position og giv slip på 
positionslåsen indtil du hører en ”klik” som 

angiver at ryglænsstøtten nu er fastlåst i 
positionen. 

 
 
Ryglænsstøtten kan vippes helt om. 
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3.1.5. Justering af benstøtte 

 

Inden benstøtten justeres sikres, at alle 3 låsbare hjul er bremset 

 

 
Benstøtten på HS Stolen Air Comfort kan 
indstilles fra 85 ° og låses i en vilkårlig 

position i dette interval. 
 

 
 
For at justere benstøtten i den ønskede 

position, træk i håndtaget placeret på 
bagsiden af benstøtten på højre side og 
hæv/sænk benstøtten efter behov og slip 

derefter håndtaget. 
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3.1.6. Skubbehåndtag 

Skubbehåndtagene på HS Stolen Air 
Comfort er ergonomisk designet med flere 

forskellige håndtagspositioner, så 
plejepersonale af forskellig højde, får de 
mest optimale arbejdsforhold når HS Stolen 

Air Comfort og brugeren skal betjenes. 
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3.2. Luft System 
HS Stolen Air Comfort er udstyret med det unikke Air Comfort i en rygstøtteende 
luftpude- 

 
Det er sjældent, at lufttrykket ikke passer til den individuelle bruger, men ønskes en 

justering af luftpuderne, kan nedenstående instruktion følges. 
 

 

Bemærk venligst, at instruktionen forklarer, hvordan luftpuderne hver for sig 

nulstilles til oprindelige standard lufttryk.  
 

 

For at regulere er det nødvendigt, at tømme hver luftpude for luft med mindre der skal 
mere luft i, så er det ikke nødvendigt at tømme luftpuden først.  

 

3.2.1. Udtømning og oppustning af Luftpuder 

Fjern ventilhætten. 
 

 
Til gradvis udtømning af luft, vend 

ventilhætten og brug spidsen til at trykke 
på ventilhanen . 

 
Pres samtidig med hånden indtil luftpuden 
er tømt for luft. 
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3.2.2. Hurtig punktering af luftpude 

 
Hvis du hurtigt vil punktere puden, kan du 

bruge medsendte værktøj, til at fjerne 
ventilen.   

 
Pres samtidig med hånden indtil luftpuden 
er tømt for luft. 

 
 

 

For at nulstille lufttryksniveau til standard indstilling, skal du sikre dig at 
luftpuden først er helt udtømt for luft. 

 

3.2.3. Luftpuder 
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3.3. Transport 
HS Stolen Air Comfort har 2 standard fastholdelsespunkter på stolerammen.  
 

 
 

AS / NZS 10542,1: 2009 - kørestole fastholdelse og beboer-fastholdelsesanordninger 
AS / NZS 4535: 1999 - Ambulance fastholdelsesanordninger 

 

 

Fastgørelsesremme m.m. skal fjernes efter kørsel. 
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4. Vedligeholdelse 
For at sikre, at HS Stolen Air Comfort fungerer sikkert og optimalt er det nødvendigt 

med løbende vedligeholdelse og rengøring.  

4.1. Vedligehold 
Ved normal daglig brug skal HS Stolen Air Comfort tjekkes som nedenfor angivet. 
 

Dagligt:  
HS Stolen Air Comfort skal dagligt 
inspiceres for skader. 

 
Områder, der skal kontrolleres, 

omfatter: 
 Polstring 
 Håndtag 

 Gasfjedre  
 Skubbehåndtag 

 Stolerammen 
 Hjul 

 

Alle bevægelige dele af HS Stolen Air 
Comfort skal frit kunne bevæge sig. 

 
Halvårligt:  

Eventuelle udsatte bolte (herunder hjul bolte) skal kontrolleres hver 6. måned og 
strammes, hvis det kræves.  
 

 

Hvis der er opstået skader på HS Stolen Air Comfort frarådes det, at anvende 
stolen indtil den er repareret.  
 

 
Hjulene kræver ikke vedligeholdelse, da de er en forseglet komponent. 

 



HS Stolen Air Comfort 
Brugervejledning 

TD.09.03 Side 17 af 20 
Rev.02 

4.2. Rengøring 
HS Stolen Air Comfort skal vaskes jævnligt med mildt sæbevand.  
Rengør pletter omgående for, at forhindre permanent farvning på polstret. 

 
Hjulene skal aftørres med en mild sæbeopløsning og eftertørres med en tør klud. 

 

 

Brug ikke skrappe kemikalier eller slibende rengøringsmidler. 

 

 

Må ikke vandstråle rengøres. 

 

 

Må ikke autoklaveres. 

 

 

 
 

5. Fejlsøgning 
Ingen 
 

 
 

6. Reservedele 
Ingen 
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7. Tilbehør 

 

Beskrivelse: HS Stolen Air Comfort Rygdel Sidestøtte, tilpasses efter behov 

Vare nr.: 38 10 14 

HMI nr.: 112 633 

 

 

Beskrivelse: HS Stolen Air Comfort Fodstøtte 

Vare nr.: 38 10 24 

HMI nr.: 105 799 

 

 

Beskrivelse: HS Stolen Air Comfort Bordplade 

Vare nr.: 38 10 34 

HMI nr.: 105 797 
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8. Tekniske data 
 

Vægt:  ca. 50 kg 
 
Mål 

Når HS Stolen Air Comfort er i en siddende stilling 
Længde:  110 cm 

Bredde:    70 cm 
Højde: 132 cm (gulv til top af skubbehåndtag) 
 

Brugervægt, max.  180 kg 
Total højde   132 cm 

Total bredde  70 cm 
Total længde  110 cm 
Sædedybde   50 cm 

Sædebredde  47 cm 
Afstand mellem armlæn 47 cm 

Ryghøjde   70 cm 
Armlænshøjde  15 cm 

 
Sædetilt & Rygkip 
Sæde vinkel:   -5° til 10° relevant til gulv (15° interval) 

Ryglænsvinkel:   20° til 60° relevant til sæde (40° interval) 
Benstøtte vinkel interval:  -85° til 0° relevant til sæde (85° interval) 

 
Hjul 
TENTE gummi hjul: 

3 x Ø150 mm Totalbremse - grå 
1 x Ø150 mm Retningsbestemt lås - grøn 

 
Materialer 
Let stålkonstruktion 

Epoxy overfladebehandlet 
Høj- og lav skum tæthed 

Carrflex ekstreme PU og Carr PVC tekstiler 
TPU luftpuder 
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9. Bortskaffelse 
Dette produkt stammer fra en miljøbevist producent, der overholder kravende i WEEE-

direktivet 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk. 
 
Vi opfordrer til miljøbevidsthed og til at genbruge dette produkt via nærmeste 

genbrugsstation, når dets levetid er opbrugt.  
 

Produktet består af flere forskellige materialer som bortskaffes og genbruges på 
forskellig vis og produkt kan indeholde stoffer, som kan skade miljøet, hvis de 
bortskaffes på steder (lossepladser), der ikke overholder gældende lovgivning. 

 
Bortskaffelse af affald skal altid ske i overensstemmelse, med den gældende lovgivning 

vedrørende håndtering af affald i det enkelte land. 

10.  Garanti 
Garantien dækker: 

• Alle materiale- og produktionsfejl i to år fra leveringsdatoen, forudsat at sådanne 
fejl fandtes før leveringen. 

 

• Alle produktionsfejl- og mangler skal omgående indberettes.  
 

• Jysk Handi kan vælge at reparere fejlen eller at udskifte komponenten. Den 
garanti, som Jysk Handi yder, dækker ikke yderligere omkostninger (transport, 
emballage, arbejdstid, diverse udgifter osv. er for kundens regning). 

 
Garantien dækker ikke: 

• Skader, der er opstået under transporten, som ikke anmeldes til speditøren straks 
ved leveringen. 

 

• Reparationer udført af uautoriserede centre og personale. 
 

• Dele, der udsættes for almindeligt slid. 
 

• Forsætlig ødelæggelse eller skader, der forårsages af ukorrekt brug af produktet. 

 
 

Jysk Handi forbeholder sig retten til, at ændre produktspecifikationer og tilbehør uden 
forudgående varsel. 
 

 

 

Jysk Handi 

2018 

 
 

 


