Bruksanvisning
DUSCHBORD
STÖDBEN TILL DUSCHBORD

Artikelnummer: 141000, 141050, 141060,
141065, 141070, 141080

Säkerhetsanvisningar:
•
•
•
•
•
•
•

Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
Duschbordet skall endast användas för att duscha liggande personer.
Duschbordet skall monteras i väggen ovanför ett badkar alternativt en golvbrunn.
Installationen skall göras av behörig fackman detta då det är av yttersta vikt att bordet sitter stadigt
i väggen.
Produkten levereras utan ben, varför den måste kompletteras med ben för att stödja mot badkar
eller golv.
Innan användning kontrollera att stödbenen vilar stadigt mot badkarskant/golv innan brukaren
lägger sig på bordet.

•

Används stödben mot golv kontrollera stödfötterna regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter
kan ge skador på golv samt göra bordet instabilt.
Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.

•
•

Kontrollera regelbundet att clipsen som håller bordet i uppfällt läge mot väggen inte är utslitna.
Max brukarvikt 100 kg.

• Allvarliga händelser som inträffar under användande skall rapporteras till Swereco
•
Avsedd användning: Swerecos Dusch- och skötbord används för att underlätta vid tvagning.
Teknisk specifikation
Art nr: 141000
Duschbord
140 cm,
exklusive ben

Art nr: 141050
Duschbord
157 cm,
exklusive ben

Art nr: 141060
Duschbord
Specialmått,
exklusive ben

Art nr: 141065
Stöben i
specialmått,
par

Art nr: 141070
Stödben
mot badkar,
par

Art nr: 141080
Stödben
Mot golv,
par

Bredd: 60 cm
Längd: 140 cm

Bredd: 60 cm
Längd: 157 cm

Max bredd:70 cm

Längd: utifrån
önskade
specialmått

Arbetshöjd:
92 cm

Arbetshöjd:
92 cm

Benlängd/
Arbetshöjd,
beräknad från
golv: ca 92 cm

Vikt: 5,5 kg

Vikt: 6,0 kg

Benlängd,
beräknad från
badkarskant:
40 cm
Arbetshöjd:
ca 92 cm
Vikt: 0,7 kg

Vikt: 1,3 kg

Material: Tvättbart nylontyg (klädsel), (stativ)

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget
består av wellpapp och återvinns i enlighet med detta.
Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i
bruksanvisningen.
Visuell kontroll
Max säker brukarvikt.
Tvättas i max 85°C i max 3
minuter.

Max 100 kg

Kan tvättas med alkalisk
tvållösning, ph 5-9.

Produkten följer (EU) MDR
2017/745 och 2007/47/EG för
medicintekniska produkter.

Tillverkad av:
Swereco AB
Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda
Tel: +46 (0)8 5000 5240
www.swereco.com
info@swereco.com
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Bruksanvisning
Användning:
1. Montera fast stativet i väggen, 92 cm ovanför golvet/ 40 cm ovanför badkarskant, 7,5 cm
från väggytan, se bild. Detta skall göras av behörig fackman. (Håldiameter 9mm, avstånd
mellan hål 75 mm)
2. Montera fast benen till stativet, 40 cm från mitten på vardera sida, se bild.
3. Spänn fast duken i stativet så som bilden visar.
4. Efter montering kan bordet fällas upp mot väggen med hjälp av clips och tar därigenom liten
plats då det ej används.
5. Vid användning, fäll ned stödbenen mot badkarskanten/golvet och kontrollera att bordet står
stadigt före användning.
6. Används stödben som går mot golvet kontrollera stödfötterna regelbundet. Skadade eller
utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya.
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Reservdelar:
Art. nr: 120706, Stödfot
Art. nr: 14100008, Plastbussning
Art. nr: 14100009, Bult M6x14
Art. nr: 14100010, Bricka 6x22
Art. nr: 14100011, Fjäderklämma

Art. nr: 14100016, Kort band L=1000 (3st)
Art. nr: 14100017, Långt band L= 2750 (1st)
Art. nr: 14100013-S, Rör till duschtyg 1200mm
Art. nr: 14100025-S, Väggfästen par
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Skötselanvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9.
Vid byte av brukare skall produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter.
Alternativt torkas med 70% isopropanol.
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