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Stort tack.

Bästa kund,
Vi vill tacka för det förtroende som har visats oss och gratulerar till valet av vår  

produkt. Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna noga innan ni  

använder badstolen. Vänligen tänk på att hänvisningar och illustrationer i denna  

bruksanvisning kan avvika utrustningsmässigt från den produkt som du har. Med  

förbehåll för tekniska ändringar.

Viktig information!

Kontrollera att denna bruksanvisning blir kvar hos produkten.

Ditt schuchmann-team
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05 1. Förberedelser.

1.1 Leverans
När produkten levereras måste den kontrolleras avseende fullständighet 
och felfrihet, samt avseende eventuella transportskador. Kontrollera varan 
i närvaro av fraktpersonalen. Om transportskador har uppstått måste man 
dokumentera skadorna (fastställande av bristerna) i fraktpersonalens när-
varo. Skicka en skriftlig reklamation till ansvarig återförsäljare.

1.2 Säkerhetsåtgärder före användningen
För att produkten ska kunna användas korrekt, krävs att användaren resp. 
ledsagaren är väl insatt i dess funktion. Läs igenom bruksanvisningen och 
säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder produkten. Produktdelar 
som kommer i kontakt med huden kan bli heta av solstrålning. Beroende på 
solstrålningens längd och intensitet kan ytorna hos vissa delar stiga till över 
41°C och orsaka lättare brännskador vid direkt hudkontakt. Skydda därför 
dessa delar mot direkt solljus eller täck över produkten.

1.3 Säker återvinning
För bevarande och skydd av miljön, för förhindrande av miljöföroreningar 
och för bättre återanvändning av resurserna (återvinning) ber vi dig beak-
ta återvinningsinformationen i punkterna 1.3.1 och 1.3.2.

1.3.1 Förpackning
Förpackningen av produkten bör sparas för ev. senare transport. Om du 
måste skicka tillbaka produkten till oss för reparation eller vid garanti- 
ärenden ber vi dig att om möjligt använda originalkartongen så att 
produkten blir optimalt emballerad. Lämna annars förpackningsmaterialet 
till återvinning i källsorterat skick.

Lämna inte förpackningsmaterialet utan uppsikt, det kan utgöra riskkällor.

1.3.2 Produkt
Lämna de råmaterial som har används för produkten till återvinning i käll-
sorterat skick (se materialinformation punkt 2.1) när produkten är uttjänt.

1.4 Förvaringsplats för bruksanvisningen
Förvara bruksanvisningen noggrant och kontrollera att den finns kvar 
med produkten om den skall återanvändas. Om bruksanvisningen  
tappas bort kan man alltid ladda ned en uppdaterad version från  
www.minicrosser.se.



06 2. Produktbeskrivning.

2.1 Materialinformation
Badstolen wave. är tillverkad i UV-beständigt PVC-rör och nylonväv. Alla 
metalldelar är i rostfritt stål. Bälten är sydda i nylon med kardborreband. 
Badstolens underrede är tillverkat av UV-beständigt PVC-rör. Alla metall-
delar är tillverkade i rostfritt stål. Alla delar är latexfria.

2.2 Handhavande / transport
Badstolen är inte avsedd att bäras. Om den ändå måste bäras p.g.a. hin-
der måste man kontrollera att alla rörliga delar är åtdragna. För ett säkert 
lyft fatta tag om badstolen på vänster och höger sida i plastramen. För att 
transportera badstolen: fäll ihop den till dess mest kompakta mått (fäll in 
ryggstödet, sittvinkeln i lägsta läget etc.).

2.3 Användningsområden, ändamålsenlig användning
Badstolen wave. är en medicinsk produkt i riskklass 1 och är avsedd endast 
för användning i badkar, duschar, sandlådor och på stranden. Den är ett 
stöd för användare som inte kan sitta fritt själva, och ger extra stöd genom 
bälten. Annan eller därutöver gående användning betraktas som icke-än-
damålsenlig.

2.3.1 Indikation
Bad- och duschsäng wave. lämpar sig för: 
• Användare med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna med 

begränsad eller ingen rörlighet i lederna som hindrar förmågan att 
sitta eller ligga i badkaret.

• Användare med begränsning av den nedre extremitetens muskelkraft 
• Användare med skada i nervsystemet, skada i hos neuromuskuloskeleta-

la funktioner
• Användare med skada på den rörelserelaterade funktionen och/eller 

muskelfunktionen och/eller vid skada på den neurologiska funktionen
• Användare med rörelsemönster med väsentligt begränsad eller  

upphävd bålkontroll resp. begränsad eller upphävd kroppskontroll
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2.3.2 Kontraindikation
Generellt skall indikationen bedömmas av en legitimerad förskrivare av 
medicintekniska hjälpmedel. Denna bör vid bedömning utröna huruvida 
det finns kontraindikationer hos användaren. Generellt är all slags smärta 
en kontraindikation.

2.4 Ej ändamålsenlig användning / varningar
• Observera att badstolen får användas av endast en person användare.
• Lämna aldrig användaren sittande utan uppsikt i badstolen.
• Den korrekta användningen ledsagande badstolen förutsätter en 

korrekt och noggrann instruering av den behandlande personalen.
• Den högsta belastningen på 34 kg vid stl 1, 68 kg vid stl 2 och 86 kg vid 

stl 3 får inte överskridas.
• Använd inte badstolen med defekta, utslitna eller borttappade delar.
• Av brandskyddsskäl får badstolen 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 badstolen endast när alla komponenter är korrekt monterade 

och inställda.
• Badstolen får inte användas till att transportera personer.
• 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 badstolen på ett säkert sätt.



08 2. Produktbeskrivning.

Huvudstöd

Ryggstöd

Avtagbar klädsel

Plastunderrede

Höjdreglerbara stödben

Benbälte

Bröstbälte / Höftbälte

2.6 Lista med tillbehör
• Badkarsunderrede
• Duschunderrede
• Förflyttningsunderrede
• Huvudstöd / Bålstöd 

• Bröstbälte/Höftbälte
• Bröstbälte / Höftbälte med 

lateral positionering
• Benbälten

2.5 Utrustning grundmodell
• UV-beständigt plastunderrede med avtagbart överdrag
• Vinkeljusterbar sitt- och ryggdel
• Ryggvinkeln justeras med praktiskt enhandsgrepp
• Två ligghöjder tack vare justerbara fötter
• Grundmodell 1: standard
• Grundmodell 2: standard, med vinkeljusterbart benstöd
• Grundmodell 3: standard, inkl. huvudstöd, bröstbälte och benbälte
• Grundmodell 4:  standard, med vinkeljusterbart benstöd, inkl. huvudstöd, 

bröstbälte och benbälte

2.7 Produktöversikt
Nedanstående illustration anger beteckningar på de viktigaste delarna, 
samt begrepp som används i denna bruksanvisning.
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Badstolen wave. erbjuder stöd under badning i badkar eller annan 
badmiljö. Sitsen, ryggen och benstödet är justerbara. Rifton Wave finns 
i tre storlekar. Alla storlekar av badstolen passar till duschunderredet (A), 
badkarsunderredet (B) och förflyttningsunderredet (C).

Inställningar och justeringar av produkten eller tillbehören får utföras 
endast av personer som har erhållit instruktioner från en utbildad produk-
trådgivare. Vid inställningar och justeringar oavsett slag måste man se till 
att inte användarens extremiteter befinner sig i inställnings-/justeringsom-
rådet, detta för att minimera risken för personskador.

3.1 Ryggstöd
För inställning av ryggvinkeln måste 
man dra handtaget (D) uppåt. Nu kan 
ryggen ställas in i önskad position.

3.2 Sitsvinkel
För inställning av sittvinkeln måste man 
dra i de båda grå reglagen (E) framåt 
samtidigt, så att sitsen kan ställas i 
önskad position. Sitsen skall hamna på 
plats med ett distinkt ljud.

3.3 Benvinkel
För inställning av benstödets vinkel 
måste man trycka in de båda grå 
reglagen (F). Nu kan benstödet ställas 
in i önskad position. Benstödet skall 
haka fast med ett distinkt ljud.

A B

3. Inställningar.

D

F

E

E

C
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3.4 Huvudstöd / Bålstöd
Positionen för huvud-/bålstödet (A)  
kan snabbt och enkelt ställas in 
steglöst i önskad position med hjälp 
av kardborrbanden. Bredden kan jus-
teras genom att man förskjuter resp. 
spår.

3.5 Bröst-, höft- och höftbältet
Positionen för bröst-/midjebältet (B)  
kan snabbt och enkelt ställas in 
steglöst i önskad position med hjälp 
av kardborrbanden. Benbältenas po-
sition (C) ställs också in enligt ovan.

3.6 Höjdreglerbara stödben
För att justera benen: dra reglagen (D) 
framåt resp. nedåt, placera benen i 
önskad position och tryck dessa bakåt 
resp. uppåt för att låsa fast.

3. Inställningar.

A

B

C

D



11 4. Tillbehör.

4.1  Montering av badstolen på badkarsunderredet
Placera badstolens fötter i den ma-
ximalt uppriktade positionen (se 
punkt 3.6). Tryck sedan in badsto-
lens fötter ordentligt i fästena (A) 
till underredet, tills att de hakar fast. 
För att ta ut badstolen: tryck ned de 
grå reglagen (B) efter varandra och 
lyft upp badsängen.

4.1.1 Inställning av benen
Badkarsunderredets ben ställs in på samma sätt som badstolens ben (se 
punkt 3.6).

Före användning måste man säkerställa att badstolens alla fyra ben är ordentligt 
säkrade i underredets fäste!

4.2  Montering av badstolen på duschunderredet
Tryck in badstolens fötter ordentligt i 
öppningen (C) till underredet, tills att 
de hakar fast. För att ta loss badsto-
len: tryck ned de gråa reglagen (D) 
efter varandra och lyft upp badstolen.

Före användning måste man säkerställa 
att badstolens alla fyra ben är ordentligt 
säkrade i underredets fäste!

C

D

A
B
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4.3 Montering av badstolen på underrede med vridplatta
Tryck ihop de grå reglagen (A) och ställ benen 
upprätt tills att de hakar fast med ett distinkt 
ljud. Placera sedan badstolens ben i en helt 
platt position (se punkt 3.6) och haka i bad-
stolen under kroken (B). Tryck badstolen nedåt 
tills att den hakar fast med ett distinkt ljud 
under den grå kroken (C). Underredet med 
vridplatta kan regleras i höjd. Man trycker då 
bara in knappen (D) i benets hål och låter den 
tryckas ut på önskad position. Upprepa den-
na inställning för alla fyra benen.

Höjdjustering får göras endast när badstolen 
inte är i bruk!

4.3.1  Överflytt med underrede med vrid-
platta

Tryck på den grå knappen (E) och vrid bad-
stolen mot dig. Dra underredet med vrid-
platta framåt till den inre kanten av badka-
ret och lås fast hjulens bromsar (F) (se punkt 
4.4). Placera användaren på badstolen. Los-
sa hjulens bromsar igen (F) och vrid badsto-
len med användaren, medan du lyfter upp 
dennes ben i badkaret genom att trycka på 
den grå knappen (E). Skjut in underredet med 
vridplatta med användaren i badkaret. Lås 
hjulens bromsar igen (F).

A

B

C

D

FE



13 4. Tillbehör.

4.3.2  Vridförmåga från höger till vänster på underrede med vridplatta 
(eller tvärtom)

Underredet med vridplatta kan svängas åt 
vänster eller höger. För att ändra vridriktnin-
gen: avlägsna skruvarna (A). Ta bort de båda 
plastglidstyckena (B) och plastkontakten (C) 
och lyft upp den övre plattformen. Den övre 
plattformen är lättare att avlägsna bakifrån. 
Ta ut plastanslaget (D) ur spåret. Använd 
ev. skruvmejsel eller annat verktyg till detta. 
Sätt i plastanslaget (D) i den andra änden av 
samma spår. Skjut in löparen (E) fram till ans-
laget. Sätt tillbaka den övre plattformen som 
du tog bort tidigare. Löparen (E) skall sticka ut 
ur motsatt urtag. Sätt i de båda skruvarna (A) 
med det medlevererade verktyget och dra åt 
dem. Tryck in plastglidstyckena (B) i hålen. Nu 
kan du vrida underredet i önskad riktning.

Beroende på om du vill ändra vridriktningen från 
höger till vänster eller från vänster till höger 
måste du göra inställningen omvänt.

4.4 Hantering av hjulen
Bromsning/spärrning av hjulen
(med skospetsen):

Lossande av hjulen:

D

E

E
D

B

AC
A

B



14 5. Rengöring och skötsel.

5.1 Rengöring och desinfektion

5.1.1 Rengöring
Rengör alla ramdelar regelbundet med en svamp el-
ler fuktad trasa, torka av vatten efter användning. 
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. För alla avtagbara överdrag måste man 
beakta de isydda skötseletiketterna (t.ex. A+B) på resp. 
del. Beakta även våra allmänna rengörings- och hygi-
enhänvisningar. 
Dessa återfinns på www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Desinfektion
För ytdesinfektion av metall- och plastdelarna kan olika produkter an-
vändas. 
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.

5.2 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).

5.3 Underhåll
Produkten är underhållsfri.

7190046

A

Obermaterial/
top cloth/dessus:
100% Polyurethan/

Polyurethane/
Polyuréthane

B



15 5. Rengöring och skötsel.

5.4 Reservdelar
Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar från företaget 
Schuchmann; i annat fall äventyras användarens säkerhet, och garantin 
bortfaller. 
Vid en reservdelsbeställning ber vi dig uppge produktens serienummer när 
du kontaktar levererande återförsäljare (se punkt 8.5). Erforderliga reserv-
delar och tillbehör får monteras endast av utbildad personal.

5.5 Livslängd och återanvändning
Den förväntade livslängden för vår produkt, beroende på nyttjandegrad 
och antalet återanvändningar, är upp till "8" år, om användandet sker i 
överensstämmelse med uppgifterna i denna bruksanvisning.  Produkten 
kan fortsätta användas efter denna tidsperiod om den bedöms vara i ett 
säkert skick. Den förväntade livslängden avser inte förslitningsdelar som 
t.ex. hjul, klädsel, ... . Underhåll och bedömning av skicket och ev. återan-
vändbarheten faller under återförsäljarens ansvar.
Produkten lämpar sig för återanvändning. Före överlämnandet skall den 
rengöring och desinficering genomföras som nämns i punkt 5.1. Medföljan-
de dokument, t.ex. denna bruksanvisning, är en del av produkten och skall 
lämnas över till den nya användaren. Ingen demontering krävs för återan-
vändningen. Vid förvaring kan det vara bra att ställa in produkten till det 
mest kompakta måttet, så tar den mindre plats.

Om det skulle inträffa en allvarlig händelse under livslängden vid 
ändamålsenlig användning av produkten, måste detta omedelbart  
rapporteras till tillverkaren samt ansvarig myndighet.



16 6. Tekniska data.

Stl 1 Stl 2 Stl 3

Sittdjup 27 cm 33 cm 43 cm

Sittbredd 38 cm 38 cm 44 cm

Rygghöjd 58 cm 67 cm 81 cm

Sitthöjd utan underrede 5 cm / 18 cm 5 cm / 18 cm 5 cm / 18 cm

Sitthöjd underrede för badkar 32 - 47 cm 32 - 47 cm 32 - 47 cm

Sitthöjd underrede för dusch 70 cm 70 cm 70 cm

Sitthöjd underrede med förflytt-
ningsbräda 53 - 75 cm 53 - 75 cm 53 - 75 cm

Totallängd helt plan utan benstöd 89 cm 104 cm 128 cm

Totallängd helt plan med benstöd 108 cm 124 cm 155 cm

Bredd 46 cm 46 cm 53 cm

Längd underrede helt plan 75 cm 75 cm 75 cm

Höjd underrede för bad 20 cm 20 cm 20 cm

Längd underrede för bad 99 cm 99 cm 99 cm

Bredd underrede för bad 44 cm 44 cm 44 cm

Höjd underrede för dusch 56 cm 56 cm 56 cm

Bredd underrede för dusch 69 cm 69 cm 69 cm

Längd underrede för dusch 86 cm 86 cm 86 cm

max. belastning 34 kg 68 kg 114 kg

Rygg- och sitsvinkel
0°, 15°, 30°, 
45°, 60°, 75°

0°, 15°, 30°, 
45°, 60°, 75°

0°, 15°, 30°, 
45°, 60°, 75°

Mått



17 7. Garanti.

För samtliga produkter gäller den tvååriga lagstadgade garantiperioden. 
Den börjar gälla i och med leveransen resp. överlämnandet av varan. Om 
det under denna tidsperiod bevisligen uppträder ett material- eller fabri-
kationsfel hos den vara som vi har levererat kommer vi att vid fraktfri retur 
till oss granska den anmälda skadan och efter eget val reparera den eller 
leverera en ny vara.



18 8. Identifiering.

8.1 Försäkran om överensstämmelse (EU)

EU Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity

Firma / Company Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1
declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices

Datei: Konformitätserklärung wave Stand: Rev. 2.0 Seite: 1 

„wave.“ Bade- und Duschliege / bathing and shower bench 

Art.-Nr. / Item-No.: 58 01 000, 58 01 100, 58 02 000, 58 02 100, 58 03 000, 58 03 100 

Basis UDI-DI / Basic UDI-DI: 4251040200004000580XXXXCP 

den einschlägigen Bestimmungen der im folgenden aufgeführten Richtlinien und Standards entspricht: 
is / are in conformity with the requirements of the below listed directives and standards: 

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte vom 05. April 2017 
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices of 5 April 2017 

DIN EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen 
Technical aids for disabled persons 

DIN EN ISO 14971:2013  Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte 
Medical devices - Application of risk management to medical devices 

Diese Konformitätserklärung gilt nur für Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und 
ist gültig bis zum 31.12.2023. 

This declaration of conformity applies only for products with above-named Item-numbers 
and is valid until 31.12.2023. 

Datum / Date: 01.04.2020 

Unterschrift / Sign: 

Name / Name: Torsten Schuchmann 

Funktion / Function: Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte / Safety officer for medical devices 
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A
A

A

A

19 8. Identifiering.

8.2 Serienummer / tillverkningsdatum
Serienummer, tillverkningsdatum och övriga uppgifter återfinns på typskyl-
ten som sitter på varje produkt (A).

Produktnamn

Artikelnummer

Serienummer

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

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

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI
UDI-DI
SN / UDI-PI
Type
Product

Max. load
Size

MD

Storlek

max. belastning

Tillverkningsdatum

Produktmärkning enligt MDR



20 8. Identifiering.

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

Denna produkt har levererats av följande återförsäljare:

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

8.3 Produktversion
Badstol wave. finns i tre storlekar och kan kompletteras med ett stort antal 
tillbehör (se punkt 4).

8.4 Utgåva av dokumentet
Bruksanvisning wave. - Ändringsversion E; utgåva 05.2021

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