”Platform” – Gåbord
version: 1000G
Bruksanvisning

more than mobility
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1. Allmän information
Bästa kund,
Denna bruksanvisning beskriver den medicinska utrustningen och innehåller viktiga riktlinjer för en korrekt
och säker användning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder utrustningen. Det är extra
viktigt att läsa igenom och följa säkerhetskraven.
REHASENSE utvecklar sina produkter kontinuerligt och förbehåller sig rätten att ändra produkternas
specifikationer och funktioner utan separat meddelande.
Kontakta din återförsäljare eller REHASENSE direkt om du har några frågor. Kontaktuppgifterna står på
bruksanvisningens sista sida.

2. Avsedd användning, indikationer och kontraindikationer
Avsedd användning: Gåbordet har utvecklats som ett hjälpmedel för personer som har svårt att stå eller gå
på egen hand. Den gör det lättare för dem att stå och gå. Produktens huvudsakliga syfte är att ge balans och
stabilitet, erbjuda en känsla av trygghet och delvis avlasta armarna. Användaren kan stödja sig på de två
höjbara armstöden. Gåbordets konstruktion med särskilda underarmsstöd gör det extra lämpligt för personer
som har svårt att greppa vanliga skjuthandtag. Gåbordet erbjuder därför mer balans och stabilitet än en
vanlig rollator. Gåbordet ska endast användas inomhus. All annan användning är förbjuden.
Indikationer: Personer som (av olika hälsoskäl) behöver ett stabilt extrastöd när de går. Personer som
behöver tillfälligt stöd efter att ha opererat t.ex. benet, foten eller höften.
Kontraindikationer: Gåstolen får inte användas av personer som har allvarliga problem med kroppsbalansen
eller som har för lite muskelstyrka för att kunna stå och gå även med extra stöd från ett gåbord. Patientens
behov av och möjlighet att använda ett gåbord ska alltid bedömas och indikeras av en läkare eller
fysioterapeut.
Användarens behov av och möjlighet att använda ett gåbord ska alltid bedömas och indikeras av en läkare
eller fysioterapeut.

3. Säkerhetskrav
Se till att alla som använder gåbordet läser igenom denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för
skador på gåbordet och/eller personer som orsakas av att bruksanvisningen inte har följts.
Användningsbegränsningar
Produkten får inte belastas med mer än 150 kg.
Produkten är endast avsedd för användning inomhus på plana ytor.
Produkten får INTE användas som hjälpmedel för att resa sig upp.
Gasfjädern är ENDAST avsedd som hjälp att höja armstöden.
• Gasfjädern får inte användas som extra hjälp för att resa sig upp.
• Produkten får ENDAST användas när armstöden har låsts i rätt läge med låsspaken.
Undvika olyckor
Använd endast produkten i det avsedda syftet.
Använd endast produkten när den är i tekniskt gott skick.
Gör inga ändringar i produktens konstruktion, såvida du inte har skriftligt medgivande från tillverkaren.
Var försiktig så att du inte klämmer fingrar eller andra kroppsdelar mellan två rörliga delar när du gör
olika justeringar på produkten.
Alla hjul MÅSTE vara i kontakt med golvet HELA TIDEN. Det tryggar god balans och ska förebygga
olyckor.
När produkten står still MÅSTE handbromsarna låsas.
Bromsarna MÅSTE låsas när produkten lämnas utan tillsyn.
Var försiktig så att du/ledsagaren inte klämmer fingrar eller andra kroppsdelar mellan
produktens delar vid montering, isärtagning eller justering. Var extra försiktig när du gör
justeringar. Lägg märke till avståndet mellan produktens delar för att undvika att
klämma fingrar eller andra kroppsdelar.
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4. Leverans, montering och allmän produktbeskrivning
Beskrivning
Gåbordet är utrustat med fyra hjul, en stabil ram av pulvermålat aluminium och underarmsstöd för extra
säkerhet och komfort. Det har även skjuthandtag och bromshandtag. Produkten är tillverkad av aluminium
och väger därför lite. Den är mycket lätt att manövrera, den är stabil och kan ställas in i höjdled för att passa
användaren. Gåbordet har två parkeringsbromspedaler och två riktningslås.
Leverans
Gåbordet levereras nedmonterat i kartonger för enklare transport. Förpackningen innehåller:
• 2 monterat gåbord
• 2 bruksanvisningar
Inspektion
Inspektera innehållet i förpackningen enligt listan ovan. Kontakta din återförsäljare direkt om du upptäcker att
någon del saknas eller är skadad.

5. Produktens delar
Underarmsstöd

Skjuthandtag

Frigöringsspak för
höjdinställning
Vred för låsning av
underarmsstödets
bredd
Stödstång
Spak för låsning
av stödstång
Riktningslås

Gasfjäder för
höjdinställning

Spak för låsning av
skjuthandtagets
läge
Svänghjul

Parkeringsbromspedal &
riktningslås

6. Användning
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Se till att alla låsvred och -spakar är låsta efter att du monterat gåbordet och innan du använder det för att
trygga att det är stabilt. Se till att ingenting rör på sig oavsiktligt. Underlåtenhet att följa denna varning kan
leda till personskada.
Justera underarmsstödets höjd
- Låssa de två spakarna på stödstången.
- Lossa den höjdinställningsspaken genom att dra den uppåt eller trycka ner.
- Ställ in önskad höjd genom att trycka ner underarmsstöden eller låta dem höjas fritt med hjälp av
gasfjädern.
- Lossa höjdinställningsspaken.
- Dra åt de två låsspakarna.
Höjdinställningsspak fungerar i båda riktningarna, upp och ner.
Underarmsstöden ska ställas in i samma höjd som användarens armbågar när han/hon står med armarna
rakt nedåt.
Gåbordet får endast användas när de två låsspakarna har dragits åt.
Justera underarmsstödets bredd
- Lossa de två låsvreden under underarmsstöden.
- Ställ in armstöden i önskad bredd genom att skjuta dem utåt eller inåt.
- Dra åt de två låsvreden.
Justera skjuthandtagens längd och vinkel
- Lossa låsspakarna under skjuthandtagen.
- Ställ in önskad längd och vinkel så att handtagen är lätta och bekväma att hålla i.
- Dra åt spakarna.
Låsa/låsa upp framhjul
- Lås bromsarna genom att trycka på hjulets bromspedal med foten tills bromsen låser sig.
- Lås upp bromsarna genom att lyfta upp bromspedalen med tåspetsen tills bromsen låser upp sig.
Framhjulens riktningslås
- Om framhjulet är låst med fotpedalen kan det inte heller svänga.
Bakhjulens riktningslås
- Lås bakhjulens bromsar genom att trycka på hjulets bromspedal med foten tills bromsen låser sig.
Bakhjulen är inte låsta som parkeringsbroms
Syftet med denna riktningslåsfunktion är att skapa en stabilare rörelse som bakhjulen fixeras och
framhjulen svänger.

•
•
•

När produkten står still MÅSTE bromspedalerna vara låsta.
Lås alltid bromsarna när du inte ska flytta på gåbordet.
Lämna aldrig gåbordet i sluttningar utan att bromsen är på!

7. Rengöring
Allmänt:
Rengör gåbordet regelbundet och håll det rent.
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Lättare smuts och damm kan torkas av med en fuktig trasa.
Större mängder smuts kan tas bort med ett icke-frätande, milt rengöringsmedel och varmt vatten.
Använd inte slipmedel eller rengöringsmedel med blekmedel, då det kan orsaka skada och
missfärgningar.
Torka av med en torr trasa.
Hjul:
Rengör hjulen med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Torka av med en torr trasa. Torka av
smuts mellan hjulen och ekrarna för att trygga att hjulen inte fastnar.

8. Etiketter
Produktetiketten sitter på ett av de nedre rören på huvudramen:
SN

PLATFORM

Tillverkningsdatu

2016-01-08

Denna medicinska
utrustning är CE-märkt

Uppgifter om
tillverkaren

(01)05901912630000(11)160108(21)0001

Serienummer (SN)

Produktnummer

PLAT1000

150 Kg

Max. användarvikt

Kg

cm

79 cm

Max. bredd
VARNING! Endast
för inomhusbruk!

REHASENSE Sp. z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Tryb.
Poland

9. Tekniska data
Max. belastning

150 kg

Total vikt

17,2 kg

Längd

80 cm

Bredd

69 – 80 cm

Bredd mellan underarmsstöd

31 – 48 cm

Höjd på underarmsstöd (justerbart)

90 – 130 cm

Total höjd (skjuthandtagens övre del)

100–140 cm

Framhjuls

4” svänghjuls med parkeringsbromspedaler och riktningslås

Bakhjuls
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10. Transportbeskrivning
Produkten kan inte fällas ihop för transport. Om produkten behöver transporteras rekommenderar vi att man
använder ett stort nog fordon så att produkten inte behöver tas isär. Om produkten måste tas isär ska
monteringsanvisningarna på sista sidan följas, fast i omvänd ordning. Produkten ska spännas fast så att den
är stabil under transporten så att det inte finns någon risk att den rör sig plötsligt.

11. Underhåll
•
•
•

Se till att alla delar på produkten sitter fast HELA tiden.
Kontrollera att skruvarna är åtdragna. Dra åt vid behov.
Byt ut trasiga, skadade eller slitna delar omedelbart.

12. Återanvändning
Denna medicinska utrustning kan återanvändas av en annan ägare om den ursprungliga ägaren inte längre
behöver den. Innan den återanvänds ska produkten inspekteras av en auktoriserad tekniker.
Kontrollera följande:
• att strukturen är stabil och styv
• att bultar och muttrar är åtdragna
• skicket på mjuka delar
• skicket på hjul och kullager
• Bromsarnas effektivitet och skick.
Om någon av ovanstående delar är sliten eller trasig ska den bytas ut mot en ny. Vi rekommenderar speciellt
att man monterar nya hjul när produkten byter ägare. Alla lösa bultar och muttrar ska dras åt. Produkten
måste rengöras och desinficeras.
VARNING! Det är förbjudet att återanvända produkten om huvudramen är böjd eller trasig.
Denna bruksanvisning måste sitta fast i produkten när den överlämnas till den nya ägaren.

13. Bortskaffning
Produkten får inte slängas med vanliga hushållssopor. Den ska lämnas in till återvinningscentralen för
återanvändning eller återvinning.
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14. Garanti
Tillverkaren erbjuder två års garanti mot tillverkningsfel. Garantin gäller inte om produkten används i strid
med det ursprungliga syftet.
Kontakta din lokala återförsäljare eller Rehasense direkt om du har några tekniska frågor.
Återförsäljare:
CAMP SCANDINAVIA / CAMP MOBILITY
Patamäenkatu 5
33900 Tampere
www.campmobility.fi
info@campmobility.fi
Tel 09-350 76 310

Manufacturer:
Rehasense® Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com
info@rehasense.com

Utgåva 07/2017

7/7

Gåbord

Utgåva 07/2017

8/7

Gåbord

