4-punkts hoftebelte kulepennlås
Art.nr.
Hms art.nr.
6.70045.0
216521
6.70045.1
216522
6.70045.2
216523
6.70045.3
216524
6.70045.4
251425

Størrelse
XS
S
M
L
XL

Kinetic Balance

BRUKERVEILEDNING

4-punkts hoftebelte kulepennlås dobbelt regulerbart

OM_KB_Belte 4-punkts-dobbelt reg-kulepenn_NO_NO_Rev.1.0_2019-11-28

Produkt

KB belte hofte 4 innfestinger, kulepennlås,
2 justeringer # 6.70045

Innhold

4 rørklemmer
4 båndholdere
4 klemspenner
4 beltespenner
1 hoftebelte
1 bruksanvisning

Bruk
Sele for bekkenposisjonering. Les igjennom og følg disse instruksjonene nøye før bruk. Dette er ikke et sikkerhetsbelte!

Advarsel
Dette er ikke et sikkerhetsbelte! Dette produktet skal ikke brukes som et sikkerhetsbeltet under transport.

Montering
Montering og justering skal kun utføres av autoriserte personer. Dette produktet skal kun brukes av autoriserte
personer, etter deres anbefaling.

Monteringsinstruksjoner
1. Pass på at du bruker riktig produkt i riktig størrelse.
2. Les nøye igjennom instruksjonene i pakken.
3. Kontroller at produktet er komplett.
4. Juster plasseringen av klemspennene.
Obs: ikke alle stoler er utstyrt med festepunkter. Bruk
rørklemmene, om nødvendig. Dette produktet skal
monteres av en autorisert person.
4a. Rørklemmen er egnet for runde rør med en
diameter fra 19 til 15 mm. Bruk innleggsgummien
for å oppnå riktig diameter. Fest klemmen til røret
samtidig som du fester klemspennen.
5. Fest klemspennene ved bruk av riktig verktøy og
materialer.
6. Pass på at du fester klemspennene i den retningen
som beltet dras.
7. La brukeren sette seg i ønsket stilling i stolen. Pass
på at begge delene på beltet er åpne og ligger løst
med hensyn til brukeren.
8. Lukk beltet.
9. Juster klemspennene.

11. Unngå ubehagelig trykk, og avlast trykket med jevne
mellomrom. Hvis brukeren lider av hjerte/karsykdom
eller redusert følsomhet, skal beltet ikke brukes,
eller rådføre deg med en lege. Unngå at katetre eller
brukerens mage presses inn.
12. Bruk båndholderne til å holde bånd-endene på plass.
Pass på at båndene ikke er i veien for bevegelige
deler på setet eller rullestolen. Kontroller produktet
regelmessig for slitasje på bånd, belter og polstrede
deler. Kontroller at båndene er riktig festet og
strammet daglig.
13. Åpne spennen ved å trykke på den med en kulepenn
eller en annet butt gjenstand som har en diameter på
under 7 mm.

Advarsel
I nødstilfeller kan beltet fjernes raskt til enhver tid ved å
åpne klemspennene på en eller to sider.

Vedlikehold
Skal vaskes for hånd i maks. 30°C. Må ikke tørkes i
tørketrommel. Kontroller produktet for slitasje på bånd,
belter og polstrede deler ukentlig. Kontroller at båndene
er riktig festet og strammet daglig.

10. Bruk ﬁnjustering for å oppnå riktig trykkfordeling
mellom brukeren og beltet.
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