
Bruksanvisning.

till.

till. Det flexibla dorsala ståstödet.



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 du använder 

ståstödet. 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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06 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 ståstödet. 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 skyddar vid transport och bör sparas för ev. 
senare transport. Om du måste skicka tillbaka produkten till oss för repa-
ration eller vid garantiärenden ber vi dig att om möjligt använda origi-
nalkartongen så att produkten blir optimalt emballerad. Lämna förpack-
ningsmaterial som du inte längre behöver till återvinning i källsorterat skick.

Lämna inte förpackningsmaterialet utan uppsikt, det kan utgöra riskkällor.

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

2. Produktbeskrivning.

2.1 Materialinformation
Ramen och de enskilda elementen är tillverkade av stål (korrosionsfritt och 
KTL eller pulverlackerat), aluminium och plast. Samtliga kroppsstöd (fö-
rutom tredimensionellt justerbara knästöd) är polstrade och överdragna. 
Benstöden med delade fotplattor är tillverkade av trä och försedda med 
Griptape-dekaler. Överdraget består till 100% av polyester och är flam-
säkert (enligt DIN EN 1021-1+2). För polstringen har olika material använts 
bestående av polypropylen, polyester resp. polyuretan.

2.2 Transport och handhavande
Det dorsala ståstödet till. är inte avsett att bäras, då den är försedd med 
länkhjul. Om det inte går att undvika att bära den, får det endast bäras 
utan användare. Kontrollera att alla rörliga delar är åtdragna. Var två per-
soner och ställ er invid det dorsala ståstödet, fatta tag till vänster och hö-
ger på ramen och bär den till önskad plats. För att transportera det dor-
sala ståstödet: fäll ihop den till dess mest kompakta mått (överkroppsstöd, 
benstöd, höjd på lägsta läget etc.).
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2.3 Användningsområden, ändamålsenlig användning
Det dorsala ståstödet till. är en medicinteknisk produkt i riskklass 1 för in-
omhusbruk, och den används för ståträning vid väsentligt försämrad eller 
obefintlig förmåga till gång resp. stående.

2.3.1 Indikationer
Det dorsala ståstödet till. är utformad för användare med väsentligt ut-
präglad påverkan på ståendet och gåendet i synnerhet p.g.a.:

• fullständig resp. partiell halvsidesförlamning (hemeplegi/hemipares) ev. 
med påverkan på bålmuskulaturen som följd av en sjukdom i hjärnan 
(t.ex. slaganfall, hjärntumör)

• fullständiga/partiella förlamningar i armarna och benen (tetraple-
gi/-pares) och ev. med påverkan på bålmuskulaturen som en följd av 
sjukdom i hjärnan (t.ex. multipel skleros, hjärnskada), ryggmärgen (t.ex. 
poliomyelit, tvärsnittssyndrom vid trauma eller tumör) eller i det perifera 
nervsystemet/muskelsjukdomar (t.ex. Guillain-Barré-syndrom, muskel-
dystrofier)

• fullständiga/partiella förlamningar i benen (paraplegi/-pares) och ev. 
med påverkan på bålmuskulaturen som en följd av sjukdom i rygg-
märgen (t.ex. tvärsnittssyndrom vid traumatisk/inflammatorisk/tumorös 
bröst- och ländmärgsskada) eller sjukdom i det perifera nervsystemet/
muskelsjukdomar (t.ex. polyneuropati, muskeldystrofier)

Det dorsala ståstödet till. används för att etablera en stående position,
för att uppnå positiva effekter med en upprätt kroppsposition och/eller
som förberedelse inför gåträning. Den vertikala positionen har en positiv 
effekt på cirkulationsregleringen, skelettmetabolismen, tarmperistaltiken 
och urinbortledningen. Ståträningen förebygger trycksår, trombos eller 
ledkontrakturer, främjar huvudkontrollen, armfunktionen och rumsuppfatt-
ningen. Rumsuppfattningen stöds genom att hjälpmedlet kan förflyttas 
med en försiktig rullning i liggande position, om sjukdomsbilden och rums-
förhållandena så tillåter.
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2.3.2 Kontraindikationer
I allmänhet bör den ortopediska läkaren fastställa att det inte finns någon 
kontraindikation. Generellt är all slags smärta en kontraindikation.
Kraftiga kontrakturer av ledapparaten, extrema felställningar hos ryggra-
den och framför allt svåra fotdeformeringar som inte kan åtgärdas skote-
kniskt, kan utgöra en kontraindikation för ståträningen. Risken för sekun-
därskador kan inte uteslutas. Emellertid kan ståträningen ev. genomföras 
på läkares ordination med lämplig ortosförsörjning. Hur långt korrigeringen 
av felställningar, kontrakturer och deformiteter kan gå, skall bedömas in-
dividuellt. 
Dessutom kan det vara svårt att placera mycket spastiska eller mycket 
slappa patienter, i synnerhet med högre kroppsvikt, i ståhjälpmedel. Det 
måste också klargöras om användaren kan placeras fullständigt upprätt. 
Hos många användare är endast stående i böjning möjlig till en början.

Korrigera aldrig hållningen med våld eller kraftigt tryck!

Beroende på den kliniska bilden och terapin måste det klargöras hur län-
ge användaren får vistas i det dorsala ståstödet. Följande symptom kan 
uppträda i vissa fall:
• Cirkulationsproblem
• Smärtor i ben och rygg
• Epileptiska spastiska anfall
• Okontrollerbara dystona tonusvariationer eller sträckspasmer
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2.4 Ej ändamålsenlig användning / varningar
• Se till att det dorsala ståstödet används endast av en användare.
• Lämna aldrig användaren utan uppsikt liggande eller stående i det 

dorsala ståstödet.
• Den korrekta användningen av det dorsala ståstödet kräver exakt och 

noggrann instruering av den ledsagande personalen.
• Max. belastningen (se punkt 6.1) får inte överskridas.
• Använd inte det dorsala ståstödet med defekta, utslitna eller borttap-

pade delar.
• Av brandskyddsskäl får det dorsala ståstödet inte placeras i närheten  

av öppen eld eller annan stark värmekälla såsom el- eller gaselement.w
• Använd endast tillbehör och reservdelar från Schuchmann, i annat fall 

äventyras användarens säkerhet.
• Använd det dorsala ståstödet endast när alla komponenter är korrekt 

monterade och inställda.
• Vid inställning av det dorsala ståstödet råder risk för klämskador eller 

fastnande med extremiteterna.
• Användare med nedsatt läskunskap måste få bruksanvisningen uppläst 

för att kunna använda produkten på ett säkert sätt.
• Beakta användnings- och varningsinformationen till underredet med 

motorstöd (se fr.o.m. punkt 4.13).

2.5 Utrustning grundmodell
• Höjd- och vinkelinställning (0-90°) via gaskolv vid stl 1+2
• Höjd- och vinkelinställning (0-90°) via elmotor vid stl 3+4 

(inkl. säkerhetsavstängning och handenhet)
• Patientlift kan köras under
• Överkroppsstöd med inställbar längd inkl. polsterelement för anpassning 

av överkroppsstödets längd
• inkl. bröstsele och höftbälte
• Fäste för benstöd (standard)
• Benstöd (standard), inställbar längd, med 5 cm nivåutjämning
• Benstöd med delade fotplattor (standard) som kan sänkas ned till gol-

vet genom mittpelarens höjdinställning
• Underrede med 5 (vid stl 1-3) resp. 6 (vid stl 4) bromsade länkhjul (75 mm) 

med broms, varav ett endast med riktningsspärr
• Ramfärg: telegrå 4 (vitgrå), påbyggnadsdelar: svart
• inkl. verktyg för allt inställningsarbete (justeringsfunktioner sker utan 

verktyg)
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2.6 Lista med tillbehör
• Huvudstöd (standard/mussel-

form/sidostyrning/med vinkeljus-
terbar sidostyrning)

• Universaladapter för huvudstöd 
efter mått

• Bålstöd/höftstöd
• Knästöd (med urtag för knäskål)
• Knästöd (med inställbara, polst-

rade byglar)
• Polster för extra stöd till knät
• Körbåge (för stl 1+2)
• Säkerhetsbult (för aktiveringsspak)
 
 

• Fäste för benstöd (abducerbart)
• Benstöd (flex)
• Benstöd med delade fotplattor 

(flex)
• Fotstyrning
• Enkel fotrem
• Träbord med kant
• Bordsdyna
• Bred bröstsele
• Positioneringsväst
• Fästbreddning för positionerings-

väst
• Höftbälte "Pelvi.Loc"
• Batteri (li-jon 2,25 Ah)

2.7 Produktöversikt
Nedanstående illustration anger beteckningar på de viktigaste delarna, 
samt begrepp som används i denna bruksanvisning.

Huvudstöd (standard)

Underrede

bromsbart  
länkhjul (75 mm)  
med totalspärr

Fäste för överkroppen

Bålstöd

HöftstödKnästöd med  
inställbara byglar

Handenhet för höjdinställning 

Höftbälte "Pelvi.Loc"

Motor för höjdinställning

Tiltning av liggytan  
inställbar 0 - 90°

Benstöd med  
delade fotplattor  
med fotstyrare

Benstöd (flex)

Mittenpelare med ställbar höjd

Positioneringsväst
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2.8 Allmänna inställningar
Det dorsala ståstödet till. levereras färdigmonterad och i den lägsta mö-
jliga inställningen, om ingen förhandsinställning har beställts. Innan an-
vändaren placeras i ståstödet måste en förinställning av den göras.

Användarens mått

Ta mått på användaren Gör inställningar av det dorsala ståstödet se

A Överkroppslängd (gren fram 
till axelns överkant) Överkroppsstödets längd 3.5

B Knä upp till gren* ställs in till max. 3.7

C Sula upp till knä* ställs in till max. 3.7

Förinställningar

* De slutliga inställningarna görs först med användaren.

A

C

B



13 2. Produktbeskrivning.

2.9 I- och urstigning
När alla förinställningar har gjorts låser 
man alla länkhjul, förutom länkhjulet med 
riktningsspärr (se punkt 2.10.1), för i- och urs-
tigning. Tryck ned spärren (A) på varje hjul 
med tåspetsen (B). För att lossa hjulen, tryck 
upp spärrarna med tåspetsen (C).

Bromsarna fungerar tillförlitligt endast på ett 
plant underlag!

Placera nu liggytan (D) i horisontell position 
(se punkt 3.3 resp. 3.4) och anpassa över-
flyttningshöjden. Vid överflyttning från rullstol 
väljer man en lägre transferhöjd, vid en bärande överflyttning en hög höjd. 
Om sådana finns: fäll bål- och höftstöden (se punkt 4.3) åt sidan och lossa 
dessutom fästet på ena sidan (se punkt 3.8).

Nu kan man köra fram användaren i rullstol/buggy etc. till ståstödet och 
låsa rullstolen/buggyn. Lyft användaren tillsammans med en andra person 
eller med en lyft ur rullstolen/buggyn. Placera honom eller henne på stå-
stödet, lås fast fästena och sedan bål- och höftstöden igen (om sådana 
finns).

Vid inställning av det dorsala ståstödet råder risk för klämskador eller fastnande 
med extremiteterna.

Nu kan man göra fininställningarna på de enskilda komponenterna. Be-
akta hänvisningarna för inställningarna av resp. komponenter (se punkt 3).

I- och urstigning får ske endast på ett fast och jämnt underlag.

S

A

B

C
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2.10 Förflyttning
till. kan också skjutas försiktigt och långsamt 
under användning (t.ex. till andra lokaler). 
Det är en stark rekommendation att förflytt-
ning sker i liggande och lägsta position (A).

2.10.1 Länkhjul med riktningsspärr
För enklare förflyttning är underredet 
utrustad med ett länkhjul (B) med riktnings-
spärr (C) i alla storlekar. För att frigöra spär-
ren av detta hjul drar man riktningsspärren 
(C) lätt uppåt och vrider den en kvarts varv 
åt vänster eller höger. Nu kan länkhjulet (B) 
röra sig fritt. För att spärra länkhjulet igen: 
vrid tillbaka riktningsspärren (C). När länkhju-
let (B) är rakt inställt låser riktningsspärren.
 
2.10.2 Åtgärder före överflyttning
Följande åtgärder måste vidtas före överflyttning:
• alla fininställningar av de enskilda komponenterna måste ha gjorts (se 

punkt 3).
• användaren måste ha säkrats mot oavsiktligt fall (se punkt 3.8).
• ligg- resp. ståpositionen måste ha ställts in till den minsta möjliga inställ-

ningen (se punkt 3).

2.10.3 Håll- resp. skjutpunkter
Följande håll- resp. skjutpunkter finns på till. för överflyttning:

Vid stl 1+2 i liggande position:
• Axel (D) eller körbåge (E - om sådan finns) 

och samtidigt benstöd (F)

Vid stl 1+2 i stående position:
• Körbåge (E - om sådan finns)
• Rygg (G) och samtidigt benstöd (F)

2. Produktbeskrivning.

B

C

A = min.

E

G

F

D

FE
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Vid stl 3+4 i liggande position:
• Körbåge (A - om sådan finns)
• Axel (B) och samtidigt benstöd (C)

Vid stl 3+4 i stående position:
• Körbåge (A - om sådan finns)
• Rygg (D - ej ovanför höften) och samtidigt 

benstöd (C)

Observera att vid påskjutning i stående positi-
on utan körbåge måste alltid de båda nämnda 
punkterna användas, för att garantera en säker 
förflyttning.

Observera att vid förflyttning av storlek 3+4 i 
stående position får man inte skjuta på ryggen 
ovanför höften och tänk på att det råder snub-
belrisk vid påskjutning på grund av underredet.

A
D

 
C

B

A

 
C



16 3. Inställningar.

Inställningar och justeringar av produkten eller tillbehören är tillåtna 
och kan endast utföras av personer som har fått lämplig instruktion från en 
distributör. 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.

Som standard är till. utrustad med ett verk-
tyg (A) för inställningsarbeten, och detta ska 
användas till justering av alla insexskruvar. 
De justerbara skruvarna är märkta med en 
blå bricka (B).

Alla inställningar (med undantag för längden på 
överkroppsstödet) kan anpassas när som helst, 
även i efterhand. Observera att under använd-
ningen får alla inställningar ändras endast vid 
liggande, så att inte brukaren glider av!

3.1 Höjdinställning (via gaskolv)
För att ställa in liggytans höjd vid storlek 1+2 
manövrerar man reglaget (C), som sitter på 
stommen (D) som standard eller som tillval 
på körbågen (E) till vänster, och håller den 
intryckt.
Placera liggytan i önskad position uppåt el-
ler nedåt, och släpp upp reglaget (C) igen.
För enklare sänkning av liggytan pla-
cerar man en fot på fotsteget (F)  
och trycker liggytan nedåt. Höjdinställningen 
kan sänkas ned till golvet i upprätt position 
efter slutförd inställning av benstöden med 
delade fotplattor.

D

C

F

C
E

A
B
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3.2 Höjdinställning (via motor)
Inställningen av liggytans höjd vid storlek 
3+4 (som tillval även vid stl 1+2) sker med 
hjälp av en elmotor. Den har en säkerhetsav-
stängning (se punkt 4.13.6) och aktiveras 
med handenheten (A).
För att sänka liggytan, tryck på knappen (B) 
och för att höja den, på knappen (C). Släpp 
upp knappen när önskad höjd har nåtts. 

Storlek 3+4 av till. är utrustade med ett extra 
säkerhetssystem för maximal stabilitet i alla 
situationer. Detta säkerhetssystem säkerstäl-
ler att liggytan endast kan höjas till en förde-
finierad höjd när liggytan ligger i justerings-
området 45° -90° (se bild 1). Om den röda 
pilen (D) når fram till den röda markeringen 
på mittenpelaren (E) under höjdinställningen, 
stoppar säkerhetssystemet höjdinställningen 
automatiskt. 

Vill man göra en ytterligare höjdinställning 
måste man först placera liggytan i en vinkel 
mellan 0°-45° (se bild 2 och punkt 3.4). Se-
dan kan man fortsätta med höjdinställningen 
upp till den maximalt möjliga höjden.

För bestämning av liggytans vinkel finns det 
på fästet på båda sidorna en skala (F), där 
man snabbt och enkelt kan orientera sig och 
läsa av vinkeln.

A

B  
C

E

D

F

45°

90°

Bild 1

45°

0° Bild 2
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3.3 Vinkelinställning (via gaskolv)
För att ändra liggytans vinkel på storlek 1+2 
(se punkt 3.4 för storlek 3+4) manövrerar 
man reglaget (A), som sitter på stommen (B)  
som standard eller som tillval på körbågen (C)  
till höger, och håller den intryckt. Placera lig-
gytan i önskad vinkel och släpp upp reglaget 
(A) igen.

För bestämning av liggytans vinkel finns det 
på fästet på båda sidorna en skala (D), där 
man snabbt och enkelt kan orientera sig och 
läsa av vinkeln.

Som skydd mot oavsiktlig vinkeljustering av 
liggytan kan vi leverera en låsbult som tillval (E)  
(se punkt 4.11).

B

 
A

3. Inställningar.
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3.4 Vinkelinställning (via motor)
Vinkelinställningen för liggytan vid storlek 
3+4 sker med hjälp av en elmotor (se punkt 
3.3 för storlek 1+2). Den har en säkerhetsav-
stängning (se punkt 4.13.4) och aktiveras 
med handenheten (A - se punkt 4.13.5).

Liggytan kan ställas in till ett område från 0° 
till 90° (se bild 1). För att ändra liggytans vin-
kel, tryck på knapparna B och C. Med knap-
pen B styr man liggytan horisontalt med 
knappen C vertikalt. Släpp upp knappen 
när önskad vinkel har nåtts.

Observer att storlekarna 3+4 av till. är 
utrustade med ett extra säkerhetssystem för 
en maximal stabilitet i varje situation. Detta 
säkerhetssystem ser till att liggytan kan stäl-
las in endast från 45° till 90° om en fördefi-
nierad höjd inte har överskridits (se punkt 3.2). 

För bestämning av liggytans vinkel finns det 
på fästet på båda sidorna en skala (D), där 
man snabbt och enkelt kan orientera sig och 
läsa av vinkeln.

0°

90°

Bild 1
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3.5 Överkroppsstöd
till. kan levereras i storlek 1+2 med ett stan-
dard-överkroppsstöd. För storlek 3+4 finns 
det, förutom denna version, även ett kontu-
rerbart överkroppsstöd (se punkt 4.4). Båda 
varianterna kan ställas in i längsled.

Ta bort de polstrade delarna (se punkt 
3.5.1 + 3.5.2)  före varje längdjustering 
och placera liggytan (utan använda-
re) i horisontellt läge (se punkt 3.4). Vid 
storlek 1+2 lossar man insexskruvarna (A). 
Vid storlek 3+4 måste man lossa insexskru-
varna (B) på båda sidor i sidoprofilerna.

När man har lossat resp. skruvar drar man ut 
stommen (C) för att förlänga den eller skjuter 
in den för att förkorta den. Fatta ett säkert 
tag om den, eller använd ev. vid storlek 1+2 
körbågen (D) och stöd ev. inställningen ge-
nom att låta överkroppsstödets dyna följa 
med (E).

Kroppsstödet är en användningsdel av typ B.

Placera liggytan först i en horisontell position 
före varje längdinställning!

Överkroppsstödet får ställas in i längsled endast 
utan användare!

3. Inställningar.
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21 3. Inställningar.

3.5.1 Polstrade delar (för enkelt överkroppsstöd)
Förlängningen av liggytan utjämnas med 
montering resp. borttagning av olika pols-
ter (A = ändstycke + B = mellanstycke), som  
fixeras med kardborrband. Ta bort polstra-
de delar (A+B) före alla inställningar av över-
kroppsstödets längd (se punkt 3.5) och sätt 
sedan tillbaka den erforderliga kombinatio-
nen av polster.

Överkroppsstödets dyna (C) och mellan- 
styckena (B) har ett kardborrfäste på neder-
kanten (D) för fastsättning av ytterligare en 
dyna. Mellanstyckena (B) och ändstycket (A) 
är utrustade med hakband på baksidan (E) 
och kan placeras valfritt på resp. kardborr-
fäste (F) på en annan dyna.

För att ta bort en dyna dra helt enkelt av den 
från den som placerats över den.  Polsterdel-
ar som inte behövs kan stuvas undan under 
överkroppsstödspolstret (C) i ryggutrymmet.
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3.5.2 Polstrade delar (för konturerbart överkroppsstöd)
Förlängningen av liggytan utjämnas med 
montering resp. borttagning av olika polster 
(A = mellanstycke), som fixeras med kard-
borrband och tryckknappar (B). Ta bort 
polstrade delar (A) före alla inställningar av 
överkroppsstödets längd (se punkt 3.5) och 
sätt sedan tillbaka den erforderliga kombi-
nationen av polster.

På överkroppsdynans undre kant (C) sitter 
det ett förbindningsstycke (D). Här kan man 
placera upp till tre mellanstycken (A) samt ett 
ändstycke (E) med hjälp av tryckknappar (B). 

Beroende på hur överkroppsstödets längd 
ställs in, måste man ta bort eller sätta i 
mellanstyckena (A) och flytta förbindnings-
stycket (D) ev. 1-3 positioner (F) uppåt.

För att ta bort ett polster, lossa tryck-
knapparna (B) på båda sidor av polstret. 
Polsterdelen som inte behövs skall förvaras 
torrt.

3. Inställningar.
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3.6 Fästen för benstöd
För till. finns det två olika fästen för benstö-
den (standard + abducerbart). Med insexs-
kruvarna (A), som sitter på baksidan av till., 
kan man göra en nivåutjämning för båda 
varianterna på 0-5 cm. Vid den abducer-
bara varianten kan även vinkeln ställas in (se 
punkt 4.5).

3.7 Benstöd
till. kan levereras med två benstöd (standard + flex). Båda varianterna kan 
ställas in i längsled. Jämfört med standardversionen är det flexibla ben-
stödet (flex) även vinkeljusterbart (se punkt 4.6).

3.7.1 Benstöd (standard)
Vid storlek 1+2 lossar man skruven (B) för 
att ställa in benstödets totala längd. För en  
optimal positionering av knät: lossa vrid-
greppet (C) och placera benstödet i önskad 
position.
Vid storlek 3+4 lossar man skruvarna (D+E) 
för att ställa in benstödets totala längd. För 
optimal positionering av knät: placera ben-
stödet i önskad position.

3.7.2 Benstöd (flex)
Vid storlek 1+2 lossar man skruvarna (F+G) 
för att ställa in benstödets totala längd. För 
optimal positionering av knät: placera ben-
stödet i önskad position.
Vid storlek 3+4 lossar man skruvarna (H+I) 
samt reglaget (J) för att ställa in benstödets 
totala längd. För optimal positionering av 
knät: placera benstödet i önskad position.

Dra åt alla skruvar igen efter varje inställning!

Reglagen måste tryckas in vid manövrering hos storlekarna 3+4!

3. Inställningar.
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3.8. Fäste
För att positionera användaren i till. an-
vänder man den bröstsele (A) och det 
höftbälte (B) som finns i grundmodel-
len. Alternativt en positioneringsväst (se 
punkt 4.12.1), en bred bröstsele (se punkt 
4.12.2) och ett höftbälte från Pelvi.Loc 
(se punkt 4.12.3).
Bröstselen och höftbältet kan ställas in i höjd och bredd. För att ställa in 
höjden: öppna klafflåset på fästet (C), trä ur remmen och lossa fästets in-
sexskruvar (C) som nu ligger fritt. Nu kan du flytta hållaren (C) i profilskenan 
till önskad position.

Dra åt alla skruvar igen efter varje inställning!

3.8.1 Bröstsele
Bröstselen placeras i det övre området av 
sidoprofilerna (D) i fästena (C). Bröstselens 
remmar träs in genom remstyrningen i spän-
nena (E) i fästena. Härigenom reglerar man 
breddinställningen. Sedan trycks spännena 
ned för fixering. Bröstselen kan öppnas eller 
stängas via bälteslåset (F).

3.8.2 Höftbälte
Höftbälte placeras i det undre området av 
sidoprofilerna (D) i fästena (C). Höftbälte 
remmar träs in genom remstyrningen i spän-
nena (E) i fästena. Härigenom reglerar man 
breddinställningen. Sedan trycks spännena 
ned för fixering. Man kan öppna eller stänga 
höftbältet med bälteslåset (F).

Dra åt alla skruvar igen efter varje inställning!

För att förhindra speciella faror som möjliga eller andra skador säkerställ att 
remmarna sitter korrekt!

3. Inställningar.
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4.1 Huvudstöd
Det finns fyra olika huvudstöd för till.:
• Standard
• Musselform
• Lateral guidning
• Lateral guidning med vinkeljustering 

(se punkt 4.1.1)
Alla huvudstöd kan ställas in i höjd, djup och 
vinkel.

Inställning av höjden
För att ställa in höjden lossar man vridgreppet (A) och placerar huvudstödet  
i önskad position.

Inställning av djupet
För att ställa in djupet: lossa vridgreppet (B) och placera huvudstöd i öns-
kad position.

Inställning av vinkeln
För att ställa in vinkeln lossar man reglaget (C) och placerar huvudstöd i 
önskad position.

4.1.1 Huvudstöd med lateral guidning och vinkeljustering
Huvudstödet med lateralt guidning och vin-
keljustering (D) kan ställas in i höjd, djup och 
vinkel (se punkt 4.1).
Dessutom kan de laterala stöden ställas in 
individuellt i vinkel.

Inställning av vinkel
För att ställa in vinkeln: lossa insexskruven (E)  
och placera huvudstödet i önskad position.

Inställning av laterala stöd
För att ställa in de laterala stöden: lossa in-
sexskruven (F+G) och placera sidostöden i 
önskad position.

Dra åt vridgreppet och reglagen igen efter varje inställning!

Stöd användarens huvud med ena handen när du gör en inställning av huvud-
stödet under användningen!
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4.2 Universaladapter för huvudstöd efter mått
För huvudstöd som inte kommer från vårt sortiment erbjuder vi 
en nackstödsadapter (15x15 mm - fyrkantig). Den möjliggör en höjd- och 
djupinställning.

Inställning av höjden
För att ställa in höjden lossar man vridgrep-
pet (A) och placerar huvudstödet i önskad 
position.

Inställning av djupet
För att ställa in djupet: lossa vridgreppet (B) 
och placera huvudstödet i önskad position.

Dra åt vridgreppet och reglagen igen efter varje inställning!

Stöd användarens huvud med ena handen när du gör en inställning av  
huvudstödet under användningen!

B
A

4. Tillbehör.
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4.3 Bål- och höftstöd för överkroppsstöd
Bålstöden (A) har ett överarmsstöd och höft-
stöden (B) har ett underarmsstöd. De finns i 
två olika utföranden vardera.

Bål- och höftstöd för överkroppsstöd (stan-
dard)
Bålstöd (A) och höftstöd (B) till överkropps-
stödet (standard) är individuellt justerbara i 
höjd, bredd och vinkel och kan fällas ner till sidan.

Bål- och höftstöd för överkroppsstöd (kan kontureras)
Bål- (A) och höftstöd (B) för det konturerbara överkroppsstödet är individu-
ellt justerbara i höjd, bredd och vinkel, kan fällas ner till sidan och kan också 
justeras i djupet.

Nedfällning av bål- och höftstöden
Vi rekommenderar att man först fäller bort 
minst stöden på den sida från vilken över-
flyttningen av användaren skall ske. För att 
fälla ner de enskilda stöden, tryck på frigö-
ringsspaken (C) och fäll ner dynhållaren. Efter 
överflyttning fäller man upp stöden igen.

Vid uppfällning skall aktiveringsspaken hamna 
på plats med ett distinkt ljud.

Inställning av höjden
För att justera höjden lossar du insexskruven (D) på bålstödet eller (E) på 
höftstödet och för respektive dyna till önskat läge i profilskenan.

Inställning av bredden och vinkeln
För att justera bredden på till. i storlekarna 1+2: lossa insexskruven (F) på 
bålstödet eller (G) på höftstödet och för respektive dyna till önskat läge. 
Här kan man även göra en minimal höjdinställning.
Vid storlekarna 3+4 måste vardera två insexskruvar lossas för inställning av 
bredd och vinkel.

Vid varje inställning måste man se till att alla extremiteter befinner sig utanför 
inställningsområdena. Klämrisk! 
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Inställning av djupet
Med de dynor som kan ställas in i djupled (för 
det konturerbara överkroppsstödet) måste 
man också anpassa djupet.
För att justera djupet lossar du insexskruvar (A)  
på resp. dyna placerar dynan i önskat läge.

Dra åt insexskruvarna igen efter varje inställ-
ning! 

4.4 Konturerbart överkroppsstöd
Det konturerbara överkroppsstödet i storle-
karna 3+4 är utrustad med en fjädermeka-
nism. Det är uppdelat på tre områden (axlar, 
bål och höfter). För varje område finns en 
låsspak tillgänglig, som används för att de-
finiera användarens kroppsspecifika inställ-
ningar.

Använd följande reglage till följande områ-
den:
• Reglage B = höft
• Reglage C = bål
• Reglage D = axel

Innan användaren placeras i det dorsala ståstö-
det lossar man de tre reglagen (B, C och D), ge-
nom att ställa reglagen uppåt. Därigenom blir 
överkroppsstödet flexibelt. När användaren har 
intagit sin position i ståstödet stänger man lås-
spakarna igen. Den konturering av överkroppsstö-
det som användaren har angivit fixeras. Vid behov 
kan överkroppsstödet bearbetas punktvis, för att 
avlasta eller ge tryck från eller till vissa kropps-
partier. Lossa då låsspaken för resp. område. Me-
dan användaren är positionerad trycker man dy-
nan med handen till önskad position, resp. lyfter 
upp det berörda kroppspartiet. Stäng sedan låsspaken igen. 

Se till att alla extremiteter är utanför justeringsområdena/låsspakarna vid varje 
justering. Klämrisk! 
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4.5 Fäste för benstöd (abducerbart)
Via insexskruvarna (A), som sitter på baksi-
dan av till., kan man göra en nivåutjämning 
på 0-5 cm.

Dessutom kan man ställa in vinkeln individu-
ellt på varje ben steglöst mellan 0° och 30° 
med hjälp av insexskruven (B).

Dra åt alla skruvförband och reglage igen efter 
varje inställning!

4.6 Benstöd (flex)
Benstöden (flex) är justerbara i längd (se 
avsnitt 3.7.1) och i vinkel.
För att justera vinkeln, börja med att justera 
in knästödet så att uttaget är över patella 
(knäskålen), pressa ner så långt att en knä-
vinkel som är lämplig och acceptabel för an-
vändaren uppnås. 
Håll nu benstödet vid fotändan och lossa 
båda stagen till vinkeljusteringen via regla-
gen (C+D - för stl 1+2) resp (E+F - för stl 3+4). 
Reglagen till stl 3+4 måste tryckas in för att 
aktiveras. Lyft nu det flexibla benstödet ge-
nom att hålla i knästödsdynan tills dess att 
det uppstår kontakt mellan knävecket och underbensdynans överkant. 
Därefter fixeras stagen för vinkeljustering igen genom reglagen (C+D) resp. 
(E+F). Slutligen justera in knästödsdynan på nytt. Vid användning av det 
abducerbara fästet för benstöden kan man nu ställa abduktionsvinkeln till 
önskat mått (se punkt 4.5).

Dra åt alla skruvförband och reglage igen efter varje inställning!

Reglagen måste tryckas in vid manövrering av storlekarna 3+4!
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4.7 Knästöd 
Knästöden finns i två olika utföranden (med uttag för patella - se punkt 
4.7.1 och flexibla polstrade byglar med remmar som är justerbara i längd 
- se punkt 4.7.2). Dessa är justerbara i bredd, djup och vinkel. Dessutom 
kan knästöden ställas in i höjdled via benlängdsinställningen (se punkt 3.7).
För att justera bredden, lossa topplockskruven (A) och för fästet (B) till öns-
kad position.
För att justera djupet och förinställa vinkeln, 
lossa insexskruven (C) på positioneringsfäs-
tet (D) för knästödet till önskad position. När 
du har dragit åt insexskruven (C) fungerar 
positioneringsfästet som en "minnesfunktion" 
för den inställning som du har ställt in. Fästet 
(F) och knästödet kan nu enkelt demonteras 
och monteras med snäpplåset (E). Vid monte-
ring hittar positioneringsfästet "automatiskt" 
de definierade inställningarna. Säkerställ att 
positioneringsfästet snäpper fast ordentligt 
i knästödets fäste. För att fixera snäpplåset 
vrider man det efter ihakning. Vid demonte-
ring lossas snäpplåset först genom att vridas 
och sedan dras uppåt.
Knästödets vinkel kan justeras tredimensionellt genom en kulled. För att 
göra detta, lossa insexskruven (G) och för knästödet till önskad position. 
Genom kombinationen av inställningar av knästödets fäste och kulleden 
kan man finjustera höjdinställningen.

Dra åt alla skruvförband igen efter varje inställning!

4.7.1  Knästäd med uttag för patella
Knästödets sidostöd (H) med uttag för pa-
tella (I) kan enkelt böjas något utåt eller inåt 
för att antingen ge mer utrymme eller mer 
lateralt stöd för knäet.
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4.7.2 Knästäd med polstrade byglar (FKP)
Det flexibla knästödet med byglar (A) är 
utrustat med remmar (B) som hjälper till att 
fördela trycket jämnt och förhindra uppkomst 
av statiska tryckpunkter.
Remmarna (B) kan justeras oberoende av 
varandra för optimal positionering av knäna. 
På detta sätt kan respektive knäs position 
ändras individuellt i knästödet med byglar (A). För att göra detta, lossa 
remmarna (C) på fästbanden (B) för knäet till önskad postion genom att 
förlänga eller förkorta remmarna (C) och sedan stänga dem igen.

Efter varje inställning, stäng alla fästband igen!

4.7.3 Polster till knästöd
Denna dyna (D) används för att tillhandahål-
la ytterligare stöd för knäet och för att för-
hindra att knäet blir översträckt (genu recur-
vatum).

4.8 Benstöd med delade fotplattor
Benstöden med delade fotplattor finns i ver-
sionen "standard“ (se punkt 4.8.1) och i versi-
onen "flex“ (se punkt 4.8.2).

4.8.1  Benstöd med delade fotplattor (stan-
dard)

Fotstöden (standard) ger fötterna utrymme 
för 15° rotation utåt (E). För invändig rotation 
kan man byta inställning och därmed ändra 
position. För att göra detta, lossa skruvarna 
(F) under plattorna, sätt tillbaka dem och dra 
åt skruvarna (F) igen.

Vid ändrad position kan det uppstå kollision 
med underredet, eller den maximala tippningen 
och minsta ståhöjden kan inte längre uppnås.

Dra åt alla skruvförband igen efter varje  
inställning!
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4.8.2 Benstöd med delade fotplattor (flex)
Fotstöd (flex), liksom fotstöd (standard), er-
bjuder ett rotationsintervall på +/- 15° (se 
punkt 4.8.1). Dessutom kan de anpassas till 
en en spetsfot (0-20°) eller supinerad fot (0-
15°). För att göra detta, vrid insexskruvarna 
(A) moturs för att föra fotstöden till spets-
fotsposition. Vrid skruvarna (A) medurs för att 
föra fotstödet till en supinerad position. För att anpassa fotstöden (flex) till 
en valgus fot justera insexskruv (B) och ställ in fotstöden i önskad position.

4.8.3 Fotstyrning inkl. fotremmar
Fotstyrarna (C) är monterade på fotplattan. 
De kan ställas in i bredd och vinkel. För att 
justera bredden eller vinkeln, lossa de fyra 
insexskruvarna (D) under fotplattan och flytta 
fotstyrarna (C) till önskad position.
Fotremmarna (E) kan endast användas till-
sammans med fotstyrarna (C). För att justera 
fotremmarna (E), lossa magnetfästet (F) och 
justera fotremmen till önskad längd. För att 
stänga låset, för låset över förankringen så 
att magnetlåset (F) går igen.

4.8.4 Enkel fotrem
Både standard och det flexibla fotstödet 
kan levereras med en enkel fotrem (G) som 
är utrustad med ett magnetlås (H). Du kan 
öppna fotremmen genom att dra i den röda 
öglan (I) som är fäst vid låset och justera 
fotremmen till önskad längd. För att stänga 
låset för det helt enkelt över förankringen så 
att magnetlåset (H) går igen av sig själv. 

Dra åt alla skruvförband igen efter varje inställning!

4. Tillbehör.
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4.9 Bord
Bord finns i version „standard“ (se punkt 4.9.1) och en version med „snab-
bjustering“ (se punkt 4.9.2). Det finns en bordsplatta för båda versionerna 
(se punkt 4.9.3).

4.9.1 Bord (standard)
Träbordet (A) har en kant och kan sättas fast 
och tas av, samt ställas in i djup, höjd och 
vinkel.
För att montera bordet måste man sätta 
i bordsstången (B) i bordsfästena på båda 
sidor (C) på ramen i till. och skruva fast med 
vridgreppen (D).
För att ställa in djupet: lossa vridgreppen (D) 
på båda sidor och placera träbordet (A) i 
önskad position.
För att ställa in höjden lossar man insexskru-
ven (E) på båda sidor och placerar träbordet 
(A) i önskad höjd.
För att ställa in vinkeln: lossa insexskruven (F) 
på båda sidor och placera den i önskad po-
sition.
En ytterligare höjdjustering kan göras via 
bordsstången (G). Man lossar då de 4 insex-
skruvarna (H) och tar bort dem. Lossa nu 
vridgreppen (D) och vrid rören (G) 90° uppåt 
(I). För in insexskruvarna (H) underifrån i de 
90° roterade hålen och dra åt dem igen.

Dra åt alla skruvförband igen efter varje inställ-
ning!

4. Tillbehör.
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4.9.2 Bord (med snabb justering)
Träbordet (A) har en kant och kan 
sättas fast och tas av, samt ställas 
in i djup, höjd och vinkel. Du kan göra 
detta med hjälp av de grundläggan-
de inställningarna via bordsstänger-
na (B) och bordsstödet (C) på ramen. 
(se punkt 4.9).
Å andra sidan möjliggör snabb jus-
tering av bordet (A) ytterligare djup-,  
höjd- och vinkeljustering. Detta ge-
nomförs genom att lossa de två 
reglagen (D). För nu bordet (A) till öns-
kad position och dra åt reglagen (D) 
igen.

4.9.3 Polster till bord
Som alternativ finns ett polster (E), 
detta är täckt med svart flexityg, är 
1 cm högt och placeras inuti bords-
ramen. (F).

Dra åt alla skruvförband igen efter varje 
inställning!
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4.10 Körbåge
Ett fast handtag (A) finns som tillval för stor-
lek 1 + 2. Den sitter på huvudstödets fäste 
(eller i en adapter, om något huvudstöd inte 
är monterat).
På detta handtag finns en spak för vinkeljus-
tering (B - se punkt 3.3) och vid behov en an-
nan spak för höjdjustering (C - se punkt 3.1).
Ett fast handtag (D) finns även som tillval 
för storlek 3 + 4. Den är utformad så att den 
följer med automatiskt vid en vinkeljustering 
av liggytan (se punkt 3.4) och kan därför an-
vändas i alla vinkelinställningar.
Med körbågarna kan man flytta till. i alla 
riktningar samt stödja höjd- och vinkel-
inställningarna.

Om produkten skall förflyttas tillsammans med 
patienten skall denna rörelse äga rum på den 
lägsta höjden och i liggande position.

Om det finns en körbåge monterad får produk-
ten förflyttas endast med den.

D

4. Tillbehör.
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4.11 Låsbultar
Tack vare låsbulten (A) säkras liggytan mot 
oavsiktlig vinkelinställning (endast vid vinkel-
inställning med gastryckfjäder - se punkt 
3.3).
Sätt i låsbulten (G), efter att du har place-
rat liggytan i önskad position (se punkt 3.3), 
i härför avsett hål (B) på aktiveringsspaken 
(C). Ta bort låsbulten (A) igen om du vill ändra 
vinkelinställningen.

4.12 Fäste
För att placera användaren i till. har man 
dels tillgång till de bröstselar och höftbälten 
som finns i grundutrustningen (se punkt 3.8), 
dels som tillval en bred bröstsele, en positi-
oneringsväst och ett midjebälte från "Pelvi.
Loc“. 
I allmänhet kan remfästena (D) som är fästa 
vid profilen placeras individuellt. För att göra 
detta lossa respektive insexskruv (E). Rem-
hållaren (D) kan nu tas till önskad position i 
profilskenan. Dra sedan åt skruven (E) igen. 

För änden av bandet (F) genom det övre 
spåret (G) på remhållaren (D). 
Nu kan du dra remmen (F) genom det nedre 
spåret (H). 

För att fästa remmen stäng vikningsspännet (I). 

För att förhindra oavsiktlig öppning av rem mås-
te remmen dras genom bälteshållarens båda 
spår.

A

 
C

B

D

4. Tillbehör.
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4.12.1 Positioneringsväst
Positioneringsvästen (A) är fäst vid remfäs-
tena i det övre området (B) och i sidområ-
det (C). Positioneringsvästens (A) remmar är 
gängade genom sidostödsstyrningarna på 
klämspännen. Sedan trycks spännet ned 
för positionering. Positioneringsvästen är 
utrustad med fyra bälteslås (D) som kan an-
vändas för att öppna eller stänga dem.

4.12.2 Bred bröstsele
Det breda bröstselen (E) är fäst vid remfästet 
i det övre sidområdet. Remmarna i bröstselen 
träs in i spännena genom remstyrningen på 
sidan. Sedan trycks spännet ned för positio-
nering. Bröstselen kan öppnas eller stängas 
med nyckellåsen (F).

4.12.3 Höftbälte från "Pelvi.Loc"
Höftbältet på "Pelvi.Loc" (G) är fäst vid bäl-
tesfästena i det nedre sidområdet. Höftbälte 
remmar träs in genom remstyrningen i spän-
nena. Sedan trycks spännet ned för positi-
onering. Höftbälte kan justeras i bredd via 
låssystemet. För att göra detta tryck på ett 
eller båda spännen (H) och justera remmen 
till rätt önskad bredd.

E

F

H

G

4. Tillbehör.
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4.13.1 Användnings- och säkerhetshänvisningar
• Personer som saknar nödvändig erfarenhet eller tillräckliga kunskaper 

om motorkomponenterna får inte använda dem.
• Personer med fysiska och psykiska funktionshiner får inte använda mo-

torkomponenterna om de inte står under uppsikt eller har instruerats 
noggrant av en person som är ansvarig för dessa personers säkerhet.

• Barn måste hållas under uppsikt så att de inte kommer åt att leka med 
motorkomponenterna.

• Den som ansluter, monterar eller använder systemet måste ha tillgång 
till denna bruksanvisning.

• Motorkomponenterna får inte användas i närheten av antändliga, nar-
kotiserande blandningar med luft, syre eller kväveoxider.

• Använd inga kemikalier och gör en årlig kontroll avs. skador och slitage.
• Utsätt inte komponenterna i LINAK drivsystem för desinfektionslampor 

med UV-strålning. Det kan leda till skador på hus, bärande delar och 
kablar.

• Vid konstaterade fel måste produkten bytas ut.
• För undvikande av oavsiktliga rörelser förhindrar man att handenheten 

manövreras oavsiktligt, t.ex. under den normala användningen eller vid 
underhåll.

• Den inkopplingstid som anges på drivsystemets etikett måste alltid 
beaktas. Vid överskridande finns det risk för att drivsystemet skadas. Om 
inte annat anges på etiketten är inkopplingstiden vid nätdrift max. 2 
minuter kontinuerlig drift följt av 18 minuters paus.

• Systemen får inte utsättas direkt för strålar från högtryckstvättt.
• Förbindningskablar måste förbli isatta under rengöring, detta för att 

förhindra inträngning av vatten.

4. Tillbehör.

4.13 Underrede med motorstöd
Underredet för till. i storlek 1+2 kan som tillval 
utrustas med en motor för höjdjusteringen. 
Denna motor finns som standard till storlek 
3+4, precis som motorn för vinkling. I stan-
dardutförandet drivs motorerna via en nät-
kabel. Som tillval kan till. även levereras med 
ett extra batteri. Både den eldrivna höjdjus-
teringen för storlek 1 + 2 och höjd- och lut-
ningsinställningen för storlek 3 + 4, som även 
manövreras, styrs med en handkontroll (E).

 
A
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• Rengöring med ångrengörare är inte tillåten.
• Inga elkomponenter får modifieras. Vid reparation, kontakta återförsäl-

jaren (se punkt 8.5).
• Om produkten är synbart skadad får den inte tas i drift.
• Om drivsystemet avger ovanliga ljud eller lukter måste man omedelbart 

bryta strömtillförseln.
• Produkterna får användas endast i sådan miljö som motsvarar deras 

kapslingsklass.
• Inga kraftigt alkaliska eller sura rengörings- och desinfektionsmedel får 

användas (endast pH-värde 6-8).
• Den inkopplingstid som anges i databladet får inte överskridas, 

oberoende av vikten.
• Styrenheten får anslutas endast till den spänning som är angiven på 

etiketten.
• Fästskruvar och bultar måste dras åt korrekt.
• Specifikationerna på etiketten får aldrig någonsin överskridas.
• Obehöriga personer får inte öppna enheten.
• Använd endast enheten inom de angivna gränserna  

Belastningsområde.
• Om oregelbundenheter uppstår måste ställdonet bytas ut.
• När anläggningen/enheterna inte är i drift: 

-  Bryt strömförsörjningen eller dra ur nätkontakten för att undvika oav-
siktlig manövrering.

• Kontrollera avs. felfunktioner, mekaniska skador, slitage och sprickor. 
Utslitna delar måste bytas ut.

• Elektrostatisk uppladdning kan i sällsynta fall orsaka ett temporärt funk-
tionsavbrott. Den elektriska drivningen skulle stanna av säkerhetsskäl 
under drift. Med en ny tryckning på manöverenheten kan man fortsätta 
den önskade justeringen direkt.
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4.13.2 Under drift
• Var uppmärksam på ovanliga ljud och ojämn funktion. Stoppa manöver-

donet/lyftpelaren omedelbart om du märker av något ovanligt.
• Om styrenheten ger ifrån sig ovanliga ljud eller lukter måste man bryta 

strömförsörjningen samt det externa batteriet (om sådant finns).
• Kontrollera att kablarna inte är skadade.
• Dra ur nätkontakten innan du flyttar produkten.
• Tänk på att nätkontakten alltid måste vara fritt åtkomlig.
• Se till att inte komma åt drivningen med fötterna.

Se punkt 5.6 för fel- och störningsavhjälpande eller kontakta återförsäljaren (se 
punkt 8.5).

4.13.3 Motorenhet
De motorer som finns för inställning av höjd och vinkel är kompakta, tyst-
gående och effektiva drivningar som styrs med en handenhet (se punkt 
4.13.5).

4.13.4 Styrenhet
Styrenheten (A) utvärderar alla signaler och aktiverar motorn, med beakt-
ande av satta parametrar, så att den utvecklar erforderlig kraft.
Styrenheten (A) är utrustad med en grön LED (B)  
som lyser när styrenheten är ansluten till 
elnätet. Om styrenheten drivs av batteriet 
(se punkt 4.13.7) är LED släckt. Den sum-
mer som är integrerad i styrenheten varnar 
med en akustisk signal ("Beep" när en knapp  
trycks ned på handenheten och batteri-
kapaciteten är låg eller om det finns ett fel i 
programvaran.

För det fallet att motorerna inte körs in och ut 
som önskat, måste motorerna köras in fullstän-
digt för att man skall kunna omberäkna positio-
nen i programvaran. Tryck på de båda knapparna 
C + D i handmanöverenheten tills att båda moto-
rerna är helt inkörda. Om problemet inte går att 
lösa på det sättet måste du kontakta återförsäl-
jaren (se punkt 8.5).

B

 
A

D

 
C
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4.13.5 Handenhet
Handenheten (A) är förbunden med styr-
ningsenheten via en kabel. Höjdinställning 
görs med knapparna B + C. Med knapparna 
D + E kan man dessutom ställa in vinkeln av 
liggytan på storlek 3+4.

4.13.6 Säkerhetsavstängning
Den motorstödda inställningen av höjd och 
vinkel (se punkt 3.2 + 3.4) är utrustad med en 
säkerhetsavstängning (F) som förhindrar att 
underredet "lyfts". Om det uppstår kontakt 
mellan benstöden med delade fotplattor 
och golvet stoppas resp. blockeras ned-
sänkningen eller upphöjningen. Höjd- eller 
vinkelinställningen kör upp automatiskt 10 
mm igen eller svänger 10 mm bakåt, för att 
säkerställa stabiliteten hos till.. till. kan alltid köras upp för att återställa 
stabiliteten.

Trots säkerhetsavstängningen måste ledsagande person alltid vara närvarande 
vid justering av motorerna!

4.13.7 Batteri för motorstöd
Alternativt till den kabelbundna strömför-
sörjningen kan motorerna drivas med ett 
litium-jon-batteri (G). Detta batteri har 
låg vikt och omfattande prestanda samt 
säkerhet. Batteriet laddas automatiskt via 
styrenheten när det är anslutet via nät-
kabeln. Den integrerade LED-lampan (H)  
lyser gult under laddning. LED-en slocknar 
när batteriet är fulladdat. Den summer som 
är integrerad i styrenheten varnar med en 
akustisk signal ("Beep" när en knapp trycks 
ned på handenheten och batterikapaciteten är låg. Om LED-lampan blin-
kar har det uppstått ett fel vid laddningen. Du måste då vända dig till 
återförsäljaren (se punkt 8.5).

4. Tillbehör.
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Säkerhetshänvisningar:
• Öppna inte batterihöljet; cellerna eller kretsarna kan utveckla mycket 

kraftig hetta.
• Defekta eller skadade litium-jon-batterier får inte transporteras.
• Den inkopplingstid som är tryckt på etiketten måste alltid beaktas. Vid 

överskridande finns det risk för att drivsystemet skadas. Om inte annat 
anges på etiketten är inkopplingstiden vid nätdrift max. 1 minut kontinu-
erlig drift följt av 19 minuters paus. 

• Den angivna ladd- och driftstemperaturen skall beaktas av säkerhets-
skäl (se punkt 6.2).

• Om batteriet är för varmt: lossa det och lämna rummet. Vänta i 2 timmar 
innan du gör något annat.

• Batteriet måste laddas var 6:e månad.
• Batterier skall bortskaffas i enlighet med lokala föreskrifter.
• När anläggningen/enheterna inte är i drift: 

-  Strömförsörjning råder alltid i batteriet, undvik oavsiktlig manövrering.

Rekommendationer:
• Överskrid inte förvaringstemperaturen; 

det kan förkorta produktens livslängd och 
prestanda.

• Batteriet skall ha rumstemperatur före 
användning.

• Litium-jon-batterier är inte avsedda att 
användas utomhus och i  
simbassänger.

• Om batteriet är helt urladdat skall det 
laddas upp före förvaring.

• För att ta ur styrenheten (A) trycker man 
upplåsningsklacken (B) bakåt och drar 
samtidigt styrenheten (A) uppåt. För att ta 
ur batteriet (C) trycker man upplåsnings-
klacken (D) bakåt och drar samtidigt  
batteriet (C) uppåt.

• Om systemet/enheten inte kommer att 
användas under en längre tid är det  
lämpligt att koppla bort batteriet från  
styrenheten. För att göra detta öppna 
luckan (E) på kontrollenheten (A) genom att 
trycka på de två upplåsningsöglorna (F) 
uppifrån. För att lossa strömförsörjningen 
drar man ut kontakten (G) och stänger  
klaffen (E).
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Följande är förbjudet:
• Upphettning eller eldning av batterierna.
• Kortslutning av batterierna.
• Utsätta batterierna för kraftig belastning eller stötar.
• Isärtagning eller förstöring av batterier.
• Användning av batterier med tecken på skador eller korrosion.
• Laddning eller förvaring av batterier i närheten av antändligt material.
• Utsätta batterierna för vatten eller andra vätskor.
• Överladdning eller fullständig urladdning av batterierna.

Underhåll av batterier/ackumulatorer
Innan LINAK batterier används för första gången måste man säkerställa att 
de laddas i minst 24 timmar och däröver, för att uppnå korrekt funktion och 
förlänga batteriernas livslängd.

Beakta följande underhålls-, utbytes- och bortskaffningsbestämmelser för att 
upprätthålla en säker och tillförlitlig drift.

Batterierna måste bytas ut senast efter 4 år. Eventuellt även tidigare, beroende 
på användningsstrukturen. Frekventa och kraftiga urladdningar förkortar batte-
riets livslängd. För en optimal livslängd måste produkten anslutas till nätspän-
ningen så ofta som möjligt. Vi rekommenderar att man laddar batterierna minst 
var 6:e månad. I annat fall har batterierna lägre kapacitet p.g.a. självurladdning. 
Vi rekommenderar att man testar batterifunktionen minst en gång om året.
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5.1 Rengöring och desinfektion

5.1.1 Rengöring
Rengör alla ramdelar regelbundet med en svamp el-
ler fuktad trasa, särskilt vattendroppar ska 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. 
komponent.
Beakta även våra allmänna rengörings- och hygien-
hänvisningar. 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 Service
Gör en visuell kontroll varje dag och kontrollera regelbundet produkten av-
seende sprickor, brott, defekta delar och felfunktioner. Vid en defekt eller 
felfunktion skall du vända dig direkt till levererande återförsäljare (se punkt 
8.5).

5.3 Underhåll
Minst en gång om året skall underhåll genom distributör utföras, detta av 
användarsäkerhetsskäl och för upprätthållande av produktansvaret (se 
punkt 8.5). Det utförda underhållet skall dokumenteras i underhållsplanen 
(se punkt 5.3.2).

7190045

 A

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyester

B
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5.3.1 Underhållsföreskrifter 
• Grundläggande rengöring enligt tillverkarens krav 

 -  Systemen får inte utsättas för direkt stråle från högtryckstvätt. För-
bindningskablar måste förbli isatta under rengöring, detta för att 
förhindra inträngning av vatten. 

 -  Var särskilt uppmärksam på rör-i-rör anslutningarna-för att säker-
ställa att det förfettade inre röret förblir fett får ställdonet endast 
rengöras när kolvstången är helt indragen. -Var särskilt uppmärksam 
på rör-i-rör anslutningarna-för att säkerställa att det försmörda 
innerröret förblir fett får ställdonet endast rengöras när kolvstången 
är helt indragen.

• Ev. desinfektion enligt tillverkarföreskrift
• Skador på ram, påbyggnadsdelar och tillbehör (sprickor, brott, korrosion, 

böjda eller saknade delar)
• Stabilitet i förbindningarna (dra åt lösa skruvar, byt ut skruvar och änd-

kåpor som saknas)
• Funktion i justeringspunkter/inställningar (skruvar, aktiveringsspak)
• Funktion i andra justeringspunkter/inställningar (överkroppsstöd, huvud-

stöd, alla dynor, benstöd med delade fotplattor, bord och styrningar i 
benområdet, tiltning)

• Funktion hos gastryckfjädrarna (ev. efterjustering av bowdenvajrar)
• Ev. optisk kontroll av elkomponenterna inkl. kablage avs. skador
• Funktion hos säkerhetselementen (säkerhetsbult till tippning)
• Kontroll av Griptape och gummeringar avs. slitage och halkskyddseffekt
• Funktion hos bromsarna (centralbromsar)
• Hjulens funktion (rotation, lätt gång)
• Kontroll av fästen avs. skador (klämanordningar, lås, sömmar)
• Kontroll av dynor och överdrag avs. skador
• Läsbarhet för typskylten
• Avslutande fullständig funktionskontroll för hjälpmedlet
• Kontroll av att alla påbyggnadsdelar och tillbehör sitter korrekt fast
• Elkomponenter:
 - Kontrollera fästpunkter, ledare, hus och kontakt
 -  Kontrollera anslutningar, kablar, hus och kontakt samt korrekt  

funktionssätt
 -  Vid manöverdon/lyftpelare måste fästpunkter, ledare, kolvstång, hus 

och kontakt samt korrekt funktionssätt kontrolleras
 - Fullständig uppladdning av batteriet
 - Styrenheten är tätad och underhållsfri

5. Rengöring och skötsel.
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5.3.2 Underhållsplan
Tillverkarens underhållsföreskrifter (se punkt 5.3.1) har utförts:

Datum Företag Namn Underskrift

Konstaterade brister eller skador måste åtgärdas av återförsäljaren eller tillver-
karen före nästa användning.

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.
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5.6 Fel- och störningsavhjälpande

Felsökning manöverdon/lyftpelare

5. Rengöring och skötsel.

Symptom Möjliga orsaker Åtgärder

Inga motorljud eller 
kolvstångsrörelser Defekt

I dessa fall måste du 
kontakta återförsäljaren 
(se punkt 8.5).

Motorn går men spindeln rör 
sig inte Defekt

Drivningen kan inte lyfta hela 
lasten

Defekt / överbelastat
(beakta max.lasten se punkt 
6.1)

Symptom Möjliga orsaker Åtgärder

Styrenhetens nätkontroll-
ampa lyser inte

Ingen anslutning till nätet Etablera nätanslutning

säkringen är defekt

I dessa fall måste du 
kontakta återförsäljaren 
(se punkt 8.5).

Defekt strömkabel

Defekt styrenhet

Nätkontrollampan till 
styrningsenheten lyser men 
manöverdonet går inte

Defekt

Felsökning elektronik

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 förbrukningsdelar som 
kåpor, hjul, batterier, ...... Underhåll och bedömning av tillståndet och vid 
behov återanvändbarhet är fackhandels ansvar (se punkt 8.5). Produkten 
lämpar sig för återanvändning. Före överlämnandet skall den rengöring 
och desinficering genomföras som nämns i punkt 5.1. Medföljande doku-
ment som exempelvis B. Dessa bruksanvisningar är en del av produkten 
och måste vidarebefordras till den nya användaren. Ingen demontering 
krävs före återanvändning. Vid förvaring kan det vara bra att ställa in pro-
dukten till det mest kompakta måttet, så tar den mindre plats.
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Stl 1 Stl 2 Stl 3 Stl 4

Kroppslängd 75 - 115 cm 100 - 135 cm 120 - 160 cm 145 - 185 cm

Över-
kropps-
stöd

Höft-/bålbredd 14 - 27 cm 17 - 31 cm 20 - 37 cm 27 - 46 cm

Längd 30,5 - 43 cm 38 - 48 cm 49 - 61 cm 58 - 69 cm

Ben-
stöd

Sula upp till knä 20,5 - 30,5 cm 27,5 - 37 cm 32,5 - 45 cm 42 - 54 cm 

Knä upp till gren 12 - 18,5 cm 16,5 - 24 cm 20 - 29,5 cm 24,5 - 34 cm

Knävinkel 0° - 65°

Höftvinkel 0° - 45°

Abduktion 0° - 30°

Nivåutjämning 0 - 5 cm

Fötter

Spetsfot 0° - 20°

Supination 0° - 15°

Rotation 0° - 15° per riktning

Höjd liggyta (för överflyttning) 53,5 - 73,5 cm 60 - 85 cm 71,5 - 93,5 cm 82,5 - 104,5 cm

Vinkel 0° - 90°

Transportmått (L x B x H) 95 x 51 x 75 cm 105 x 61 x 85 cm 125 x 76 x 97 cm 152 x 77 x 110 cm

max. belastning 30 kg 60 kg 80 kg 100 kg

Vikt 30 kg 35 kg 80 kg 90 kg

6.1 Mått
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System

Skyddsklass IPX4

Skyddsklass (elektrisk) SK 2

Driftsspänning 100 - 240 V AC / 24 V DC

Ström max.
Stl 1+2 234 VA

Stl 3+4 390 VA

Frekvens 50 - 60 Hz

Motormärkspänning 24 V DC

Batteri

Skyddsklass (elektrisk) internt strömförsörjd

Typ Litium-jon-batteri

Märkspänning 25,9 V

Kapacitet 2,25 Ah

Laddtid ca 10 h

Temperaturområden
Omgivning (+)5°C - (+)30°C

Förvaring (-)10°C - (+)40°C

6.2 Drivsystem

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.

7. Garanti
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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 till Stand: Rev. 2.2 Seite: 1

„till.“ Rückenschrägliegebrett / Standing aid 

Art.-Nr. / Item-No.: 42 01 000, 42 01 100, 42 02 000, 42 02 100, 42 03 000, 42 03 100, 
     42 04 000, 42 04 100 

    42 01 000/NO21/4, 42 02 000/NO21/4,  
    42 02 100/NO21/5.1, 42 03 000/NO21/5.1, 42 04 000/NO21/5.1, 
    42 03 100/NO21/5.2, 42 04 100/NO21/5.2 

    6100-1043, 6100-1044, 6100-1045, 6100-1046, 6100-1047, 61001048, 6100-1049 

Basis UDI-DI / Basic UDI-DI: 4251040200004000420XXXX9Q 

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 12183:2014 Rollstühle mit Muskelkraftantrieb – Anforderungen und Prüfverfahren 
 Manual wheelchairs – Requierements and test methods 

DIN EN ISO 14971:2018  Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte 
 Medical devices - Application of risk management to medical devices 

DIN EN 614-1:2009 Sicherheit von Maschinen – Ergonomische Gestaltungsgrundsätze - 
Teil 1: Begriffe und allgemeine Leitsätze 

 Safety of machinery – Ergonomic design principles -   
 Part 1: Terminology and general principles 
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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

Datei: Konformitätserklärung till Stand: Rev. 2.2 Seite: 2 

DIN EN 60601-1:2013  Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: 
Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen 
Leistungsmerkmale 

  Medical elctrical equipment - Part 1:  
  General requirements for basic safety and essential performance 

DIN EN 60601-1-2:2016  Medizinische elektrische Geräte - Teil 1:  
Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen 
Leistungsmerkmale – Elektromagnetische Störgrößen – Anforderungen 
und Prüfungen 

   Medical elctrical equipment - Part 1:  
General requirements for basic safety and essential performance – 
electromagnetic disturbances – requirements and tests 

DIN EN 60601-2-52:2016 Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-52:  
Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen 
Leistungsmerkmale von medizinischen Betten 

   Medical elctrical equipment -  Part 2-52:  
Particular requirements for basic safety and essential performance of 
medical beds 

 

Diese Konformitätserklärung gilt nur für Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und 
ist gültig bis zum 30.12.2025. 

This declaration of conformity applies only for products with above-named Item-numbers 
and is valid until 30.12.2025. 

Datum / Date: 12.01.2021 

Unterschrift / Sign:  

Name / Name: Torsten Schuchmann 

Funktion / Function: Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte / Safety officer for medical devices 
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8.2 Serienummer / tillverkningsdatum
Serienummer, tillverkningsdatum och övriga uppgifter återfinns på typ-
skylten som sitter på varje produkt (A).

8.3 Produktversion
Den lutande bakre plattan finns i fyra storlekar och kan kompletteras med 
ett brett utbud av tillbehör (se punkt 4).

8.4 Utgåva av dokumentet
Bruksanvisning till. - Ändringsstatusutkast D; Utgåva 09.2021

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

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

 
A

8. Identifiering.

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

G
A

 4
2 

- 
SE

_3
.0

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


