Bruksanvisning
BADSTOL KULAN

Artikelnummer: 142580, 142581

Säkerhetsanvisningar:
•
•
•
•

Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
Innan användning försäkra att stolen sitter stadigt.
Stolen får ej förflyttas med brukaren sittandes i den.
Kontrollera stödfötterna regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter ökar risken för att stolen
förlorar sitt fäste vilket kan göra stolen instabil.
• Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot nya, vilka kan beställas från Swereco.
• Max brukarvikt 130 kg.

Avsedd användning: Badstolen Kulan är avsedd att sitta på när man duschar.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten
och i bruksanvisningen.

Teknisk specifikation
Art nr: 142580
Vanlig sits

Art nr: 142581
Intimsits

Vikt: 3,6 kg

Vikt: 3,5 kg

Max säker brukarvikt.

Sitsens djup: 40 cm
Sitsens bredd: 43 cm
Material: Stålrör, PE (sits), TPE (stödfötter)

Max 130 kg

Kan tvättas med alkalisk
tvållösning, ph 5-9.

max
85°C
3 min

Återvinning:
Då produkten är uttjänt återvinns den som
metallskrot och plastavfall. Emballaget består av
wellpapp och återvinns i enlighet med detta.

Tvättas i max 85°C i max
3 minuter.

Visuell kontroll.

Produkten följer (EU) MDR
2017/745 och 2007/47/EG
för medicintekniska
produkter.
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Bruksanvisning
Användning:
1. Installera badstolen ovanför badkaret.
2. Kontrollera att hela stödfoten ligger mot badkarskanten. Kontaktytan måste vara minst 4 cm
för varje enskild stödfot. Är kontaktytan mindre än 4 cm ökar risken för att stolen förlorar sitt
fäste och blir instabil.
3. Kontrollera stödfötterna före användning. Skadade eller utslitna stödfötter skall bytas ut mot
nya.
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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. Sitsen är enkel att avlägsna vid rengöring.

3142580

Reservdelar:
Art. nr 120706, Stödfot
Art. nr 142128, Sits
Art. nr 142129, Sits, intim
Art. nr 142120, Ryggstöd

Återvinning:
Då produkten är uttjänt återvinns den som metallskrot och plastavfall. Emballaget består av
wellpapp och återvinns i enlighet med detta.
Allvarliga händelser som inträffar under användande skall rapporteras till Swereco
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