dynamic pacer.

Snabbguide.
dynamic pacer. Den dynamiska gåstolen.

Stort tack.

Bästa kund,
Vi vill tacka för det förtroende som har visats oss och gratulerar till valet av vår produkt.
Dessa korta instruktioner innehåller endast utdrag från bruksanvisningen och är inte avsedda att ersätta dem. Innan du använder produkten för första gången, läs bruksanvisningen med detaljerad information om hantering av produkten och följ varningarna.
Bruksanvisningen är en del av produkten.
Viktig information!
Kontrollera att denna bruksanvisning blir kvar hos produkten.
Ditt schuchmann-team
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1. Förberedelser.
1.1 Säkerhetsåtgärder före användningen

För att produkten ska kunna användas korrekt, krävs att användarens
ledsagare är väl insatt i dess funktion. Läs igenom bruksanvisningen och
säkerhetsinstruktionerna noga innan ni använder gåstolen. Polstrade dynor
och stöd kan värmas upp av solen till obehagligt hög temperatur. Skydda
dessa delar mot direkt solljus eller täck över produkten.

2. Produktbeskrivning.
2.1 Handhavande / transport

Gåstolen är inte avsedd att bäras, då den är försedd med hjul. Om den
ändå måste bäras p.g.a. hinder måste man kontrollera att alla rörliga delar är åtdragna. Vid storlek 1-4: lossa den övre ramen från underredet (se
punkt 3.1 och 3.2 i bruksanvisningen) och bär ram och underrede separat.
För att transportera gåstolen minimerar man alla inställningar (sänk den
övre ramen, sänk underarmsstöden etc.).
Dra åt samtliga rörliga delar före lyft!

2.2 Användningsområden, ändamålsenlig användning

Gåstolen dynamic pacer. är en medicinteknisk produkt i riskklass 1 och
lämpar sig för användning inom- och utomhus. Den stödjer användaren
vid lära-gå-träning och vid försämrad rörlighet. Annan eller därutöver
gående användning betraktas som icke-ändamålsenlig.
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2. Produktbeskrivning.
2.3 Ej ändamålsenlig användning / varningar

• Se till att gåstolen förvaras torrt.
• Se till att gåstolen används endast av en användare.
• En korrekt användning av produkten kräver att ledsagande personal ger
tydliga och korrekta instruktioner.
• Av brandskyddsskäl får gåstolen inte placeras i närheten av öppen eld
eller annan stark värmekälla såsom el- eller gaselement.
• Gåstolen får användas endast på ett jämnt och fast underlag.
• Den högsta belastningen exklusive tillbehör (se punkt 7 i
bruksanvisningen) får inte överskridas.
• Gåstolen får inte användas utan uppsikt.
• Under en justering får användaren inte kunna vidröra de rörliga delarna.
• Beakta punkt 7 "Tekniska data" i denna bruksanvisning avseende
användarens max.vikt.
• Efter alla inställningar och justeringar måste de tidigare lossade
skruvförbindningarna dras åt ordentligt igen.
• Stabiliteten kan påverkas negativt om tunga väskor eller dylikt hängs
på.
• Av säkerhetsskäl skall endast tillbehör och reservdelar från Schuchmann
användas till gåstolen, eftersom det rör sig om en testad produkt. Vid en
kombination mellan gåstolen och externa komponenter (t.ex. armstöd)
ska återförsäljaren kontaktas och bedöma om kombinationen är
godkänd och säker. Dessutom skall eventuellt externa komponenter
som används vara testade avseende brandegenskaper.
• Vid inställningar och justeringar oavsett slag måste man se till att inte
användarens extremiteter befinner sig i inställnings-/justeringsområdet,
detta för att minimera risken för personskador.
• Användare med syn-, läs- eller mentala svårigheter måste få
bruksanvisningen uppläst för sig för att kunna använda gåstolen
på ett säkert sätt.
• Säkerställ att alla tillbehör (se punkt 4 i bruksanvisningen) används rätt
och är korrekt inställda till användaren. Placera alltid tillbehöret så att
användarens vikt är fördelad mellan hjulen.
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2. Produktbeskrivning.
2.4 Produktöversikt

Nedanstående illustration anger beteckningar på de viktigaste delarna.

2.4.1 pacer mini. (stl 0)

Polstrat bröststöd

Gripringar

Underrede

Hjul
Distansmätare

2.4.2 dynamic pacer. (stl 1 - 4)
polstrade
underarmsstöd
övre ram
Övre ram

Kommunikationsbord

Multipositioneringssadel (MPS)

Underrede standard

Övre ram standard
med underrede kombi
(för stl 2 - 3)

Hjul
Distansmätare
Underrede till gå-/löpband
(för stl 1 - 3)
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3. Rengöring och skötsel.
3.1 Rengöring

Rengör alla ramdelar regelbundet med en svamp eller
fuktad trasa, i synnerhet vattendroppar måste avlägsnas. Vid kraftigare nedsmutsning krävs rengöring med ett
milt hushållsrengöringsmedel. Det är viktigt att de
rengjorda ställena torkas torrt ordentligt.
Alla överdrag som inte kan tas av kan torkas av med en
fuktad trasa. Vid alla avtagbara överdrag måste man
beakta de isydda skötseletiketterna (t.ex. A+B) på resp.
del.
Beakta även våra allmänna rengörings- och hygienhänvisningar. Dessa återfinns på www.schuchmann.de/
mediathek.

3.2 Skötsel

7190046

A

B

Obermaterial/
top cloth/dessus:
100% Polyurethan/
Polyurethane/
Polyuréthane

Gör en visuell kontroll varje dag och kontrollera regelbundet gåstolen avseende sprickor, brott, felande delar och felfunktioner. Vid en defekt eller
felfunktion skall du vända dig direkt till levererande återförsäljare (se punkt
9.5 i bruksanvisningen).

4. Identifiering.
4.1 Serienummer / tillverkningsdatum

Serienummer, tillverkningsdatum och övriga uppgifter återfinns på
typskylten som sitter på varje produkt (A+B).
Produktnamn
Artikelnummer
Serienummer

Storlek

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Product

Size

Type

Max. load

A

max. belastning

SN / UDI-PI
UDI-DI
Barcode UDI-DI

Barcode UDI-PI

MD

Tillverkningsdatum

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

B
Produktmärkning enligt MDR

4.2 Produktversion

Gåstolen finns i fem storlekar och kan kompletteras med ett stort antal
tillbehör (se punkt 4 i bruksanvisningen).

4.3 Utgåva av dokumentet

Bruksanvisning dynamic pacer. - Ändringsversion A; utgåva 12.2020

4.4 Namn och adress till tillverkaren, levererande återförsäljare
Denna produkt är tillverkad av:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Tyskland
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Denna produkt har levererats av följande återförsäljare:

Medemagruppen
Minicrosser AB
Bultgatan 28, 44240 Kungälv
Tel. 0303-24 52 00
info@minicrosser.se · www.medema.com
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