madita-fun.

Snabbguide.
madita-fun. Den moderna, interaktiva arbetsstolen.

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 du använder arbetsstolen. 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

Arbetsstolen 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. Ställ dig invid arbetsstolen, fatta tag framtill och bak under
sitsen och bär den till önskad plats. För att transportera arbetsstolen: fäll
ihop den till dess mest kompakta mått (fäll ihop fotstödet, sittvinkeln i lägsta läget etc.)
Dra åt samtliga rörliga delar före lyft!
Användaren får inte befinna sig i arbetsstolen under transport!

2.2 Användningsområden, ändamålsenlig användning

Arbetsstolen madita-fun. är en medicinteknisk produkt i riskklass 1 och avsedd för användning i hemmet, på förskolan och i skolan. Den kan användas för alla åldersnivåer, från småbarn till ungdom. Individuellt justerbara sittmått och hjälpande stöd möjliggör en stabil och upprätt
sittposition. Användning därutöver, eller i annat syfte är att betrakta som
icke ändamålsenligt.

2.2.1 Indikationer

Arbetsstolen madita-fun. är utvecklad för barn och ungdomar som inte kan
sitta eller stå självständigt, men vars begränsade bålstabilitet inte kräver
ett formgjutet sittskal. Hit hör påverkan av sittandet vid funktionella och/
eller strukturella skador på bålen resp. bål- och ev. halsmuskulaturen (t.ex.
vid neurologiska/neuromuskulära sjukdomar, deformation av ryggraden)
med felställningar.
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2. Produktbeskrivning.
2.2.2 Kontraindikationer

Generellt skall indikationen bedömas av ortopedläkare eller legitimerad person med rätt att förskriva hjälpmedel. Innan ett hjälpmedel införskaffas bör man därför klargöra om det finns några
kontraindikationer för användaren. I allmänhet innebär all typ av smärta
en kontraindikation.

2.3 Ej ändamålsenlig användning / varningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Säkerställ att arbetsstolen används endast av en användare.
Använd arbetsstolen endast på jämnt och fast underlag.
Använd inte arbetsstolen för transport av personer.
För att garantera att arbetsstolen lyfts säkert vid transport, stå vid sidan
om arbetsstolen och fatta tag om sitsens fram- och bakkant. Alla rörliga
komponenter skall vara åtdragna.
Lämna aldrig användaren utan uppsikt i arbetsstolen.
Korrekt användning av arbetsstolen kräver noggrann genomgång och
instruktion till ledsagaren.
Max. belastningen (se punkt 6 i bruksanvisningen) får inte överskridas.
Använd inte arbetsstolen med defekta, utslitna eller borttappade delar.
Av brandskyddsskäl får arbetsstolen inte placeras i närheten av öppen
eld eller annan stark värmekälla såsom el- eller gaselement.
Använd endast tillbehör och reservdelar från Schuchmann, i annat fall
äventyras användarens säkerhet.
Använd arbetsstolen endast när alla komponenter är korrekt monterade
och inställda.
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- eller lässvårigheter måste få bruksanvisningen
uppläst för sig för att kunna använda arbetsstolen på ett säkert sätt.
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2. Produktbeskrivning.
2.4 Produktöversikt

Nedanstående illustration anger beteckningar på de viktigaste delarna.

Huvudstöd
Körbåge

Bålstöd

Rygg

Armstöd
Lårstöd
Sittdyna

Ryggvinkeljustering

Fotstöd

Länkhjul bak med
broms

Underrede

Länkhjul fram
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3. Rengöring och skötsel.
7190045

3.1 Rengöring och desinfektion

A

3.1.1 Rengöring

Alla överdrag som inte kan tas av kan torkas av med en
fuktad trasa. På alla avtagbara överdrag måste man
beakta de insydda skötselråden (t.ex A + B) på resp.
del. Generellt sett rekommenderar vi att alla avtagbara
tyger tvättas i 40°C. Vid kraftig nedsmutsning eller rekonditionering kan de tvättas i högst 60°C.

B
Obermaterial/
top cloth/dessus:
100% Polyester

3.1.2 Desinfektion

För ytdesinfektion av metall- och plastdelarna kan olika produkter användas.
Det finns flytande desinfektionsmedel som färdig lösning som sprayas på
och appliceras jämnt med en mjuk trasa. Som alternativ kan man också
använda desinfektionsmedelsindränkta dukar och torka produkterna med
dessa. I båda fallen måste medlet appliceras på samtliga ytor. Det är
också möjligt, och rekommenderas att utföra desinfektion i helautomatiska
desinfektionsanläggningar.
Verkningstiderna kan variera och framgår av tillverkaruppgifterna för de
använda medlen.

3.2 Skötsel

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