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1 Generelt
1.1 Om denne brugermanual
Denne manual hører til hjælpemidler fra Invacare og indeholder vigtige
anvisninger om håndtering og samling. For at garantere sikkerheden
ved brug af produktet skal brugsanvisningen til det tilhørende produkt
læses omhyggeligt, og sikkerhedsanvisningerne skal følges.

Symboler i denne brugsanvisning
Advarsler vises i denne brugsanvisning med symboler.
Advarselssymbolerne ledsages af en overskrift, der viser, hvor alvorlig
faren er.
ADVARSEL
Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den
ikke undgås, kan resultere i alvorlig kvæstelse eller død.
FORSIGTIG
Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke
undgås, kan resultere i en mindre eller lille kvæstelse.
VIGTIGT
Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den
ikke undgås, kan resultere i beskadigelse af ejendom.
Tips og anbefalinger
Giver nyttige tips, anbefalinger og oplysninger, der
sikrer en effektiv, problemfri anvendelse.
Dette produkt overholder EU-direktivet 93/42/EØF
om medicinsk udstyr. Lanceringsdatoen for dette
produkt fremgår af CE-overensstemmelseserklæringen.

1.2 Tiltænkt anvendelse
Tilbehøret består af ståplade, knæbeskytter og støttesele og er et
hjælpemiddel til brugere med behov for:

•
•
•

støtte til at stå.
hjælp med flytning.
hjælp til at rejse sig (kun med Step Up med elektrisk betjening).

Tilbehør til Step Up-gangbord
Brugsanvisning

VIGTIGT!
– Dette produkt er ikke beregnet til udendørs brug eller
våde omgivelser.

1.3 Generelle advarsler
ADVARSEL!
Faldrisiko
– Dette tilbehør skal altid bruges sammen med den
tilhørende sele.
– Selen skal altid være monteret, når brugeren står op.
– Brugeren må kun stå op uden selen, hvis det er
certificeret medicinsk, at det ikke er farligt for
brugeren.
– Brugeren skal altid være fastspændt med selen ved
flytning på ståpladen.
– Dette produkt må kun anvendes i tilstedeværelse af en
hjælper. Lad ikke brugeren være alene, mens han eller
hun står på ståpladen.
– Hjulene på støttestativet skal være låste, bortset fra når
brugeren flyttes på ståpladen.
– Sørg for, at gangbordet ikke vælter ned over brugeren,
når han eller hun rejser sig eller sætter sig ned.

1.4 Garanti
Der er to års garanti fra leveringsdatoen. Der kan forekomme
afvigelser pga. lokale aftaler. Normal slitage på f.eks. hjul, håndtag og
bremser eller skader, som skyldes unormal brug (f.eks. overskredet
maks. brugervægt), er ikke dækket af garantien. Vedligeholdelses- og
betjeningsanvisningerne skal følges, for at garantien kan gælde.

2 Udpakning
2.1 Leveringseftersyn
Gør straks leverandøren opmærksom på eventuel transportskade.
Gem emballagen, indtil leverandøren har kontrolleret varerne, og
der er indgået en aftale.

Denne vejledning skal overdrages til slutbrugeren.
Før du benytter dette produkt, skal du læse denne vejledning, og du bør opbevare den til
senere brug.
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2.2 Montering af ståpladen

1.

ADVARSEL!
Klemrisiko
Der kan være klemrisiko mellem beslaget på ståpladen
og rammen
– Vær forsigtig, når ståpladen monteres
VIGTIGT!
Efter montering af ståpladen
– Sørg for, at ståpladen sidder sikkert på plads

Placer monteringspladen A i åbningen
på den midterste søjle
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Hæld pladen, og skub
låsekrogene A under
tværstangen B på
gangbordet.

B

b.

B

Placer holderen A på
monteringspladen.
Spænd grebet B, så udskæringerne
C vender opad.

3.
a.

A

A

b.

2.

c.

Hæng beslagene over
armene på rammen.

Løsn grebene A på
knæbeskytteren, men tag dem
ikke af.
Før grebene på knæbeskytteren
ind i udskæringerne på holderen.
Spænd forsigtigt grebene A på
knæbeskytteren.

3 Brug
3.1 Inden brug
3.

Sørg for, at fodpladen holdes sikkert på plads af låsekrogene.

2.3 Montering af selen
A

B

Vi anbefaler ikke, at produktet udleveres til en person, uden at der
først er foretaget en omfattende vurdering af personens specifikke
behov. Det er vigtigt, at brugeren får den nødvendige støtte til brug
af produktet som ordineret af en kvalificeret person. Dette er vigtigt
både for brugerens sikkerhed og for dennes bedring.

3.2 Sådan hjælpes brugeren op på ståpladen –
justering af selen
ADVARSEL!
Faldrisiko
– To af hjulene skal være låst, før brugeren hjælpes op på
eller ned fra gangbordet.
– Undgå at løsne selen og åbne og snapbeslaget, hvis ikke
brugeren er fuldt støttet.
– Sørg for, at ståpladen, selen og knæbeskytteren er
fastgjort på gangbordet i henhold til anvisningerne,
inden brugeren hjælpes op i stående stilling.
– Sørg altid for, at brugeren er fastgjort ved enhver
justering af selen. Hold en hånd bag hans eller hendes
ryg under justering af selen for at øge sikkerheden.

Før metalbøjlerne A over håndtagene, og sørg for, at stropperne
er sikkert spændt. Vælg den inderste bøjle B, hvis selen skal være
kortere.

2.4 Montering af knæbeskytteren

Sådan hjælpes brugeren op i stående stilling
A

E

Figur 1
FORSIGTIG!
Dæk ikke nødstopfunktionen.
Knæbeskytteren må ikke dække nødstopsknappen A på
Step-Up med elektrisk betjening, figur 1.
– Når knæbeskytteren monteres, skal beslaget monteres
enten over eller under knappen.
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Lås parkeringsbremserne.
Indstil stroppen til en passende længde.
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3.
4.
5.
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Hjælp brugeren op i stående stilling. Brugeren skal stå så langt
fremme på pladen som muligt.
Placer den øverste polstring A bag ryggen af brugeren og den
nederste B under brugeren.
Forbind snaplåsen C fra selen med snapbeslaget D, der er
monteret på håndtaget.
Finjuster stroppen med spændet bag på selen E. Se Justering af
selens længde/størrelse i dette afsnit.
Juster knæbeskytteren korrekt under knæene på brugeren
for at mindske trykket på knæene. Se afsnittet Montering af
knæbeskytteren.

Hjælp til at rejse sig med Step Up med elektrisk
betjening
Klargøring af gangbordet
1.
2.

Placer hjulene forrest for at gøre støttefladen så stor om muligt.
Sænk armstøtten med håndbetjeningen.

4 Vedligeholdelse
4.1 Rengøring
VIGTIGT!
Forkerte metoder eller væsker kan beskadige produktet
– Produktet må ikke rengøres på vaskeri eller med
højtryksspuling.
– Brug aldrig syre, baser eller opløsningsmidler til at
rengøre produktet med.

•
•

Tør produktet af med en fugtig klud.
Det aftagelige betræk til knæstøttepuden og selen kan rengøres
med de gængse rengøringsprodukter på markedet.
Lad produktet tørre helt efter rengøring.

Vejledning til bruger/hjælper

1.
2.

3.

4.

Placer brugerens fødder så langt fremme på ståpladen som muligt
(med knæene på knæ knæbeskytteren).
Brugeren skal læne sig frem og holde skubbehåndtagene,
mens hjælperen justerer højden på armstøtten opad med
håndbetjeningen.
Brugeren skal trække eller skubbe sig selv op til stående stilling,
mens støtten bevæger sig opad. Sørg for, at brugeren støttes af
hjælperen.
Fastspænd selen, når brugeren er i stående stilling. Følg trin 4-7
i Sådan hjælpes brugeren op i stående stilling i dette afsnit for at
montere selen om brugeren.

Justering af selens længde/størrelse
• løsn stropperne med spændet bag på selen,
•

eller
vælg enten den inderste eller yderste bøjle ved montering af selen

Åbn selen
Tryk på den røde knap på snapbeslaget, og træk låsen ud for at åbne
selen.

3.3 Flytning af brugeren
ADVARSEL!
Tipperisiko
Gangbordet kan blive ustabilt og tippe.
– Vær forsigtig, når brugeren flyttes over ujævne
overflader og forhindringer, f.eks. dørtærskler.
– Sørg for altid at have et fast greb i Gangbordet.
– Selen skal altid være monteret og justeret korrekt, når
brugeren flyttes.
Brugeren kan flyttes over meget korte afstande eller vendes omkring,
mens han eller hun står på pladen, sikkert fastspændt.
1.
2.
3.

Løsning af parkeringsbremsen
Flytning af brugeren
Lås parkeringsbremserne efter flytningen
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