Höftbälte Bruksanvisning
Art. nr: HB2-, HB4-, LB2-, LB4-, NB2-, NB4-, SB2BPI005-sv 2016.8

Dessa anvisningar innehåller viktig information för säker användning och underhåll av alla höftbälten från Bodypoint.
Ge anvisningarna till användaren eller assistent/vårdgivaren och kontrollera att de är förstådda.
VARNING! Produkten ska installeras och provas ut av därtill kvalificerad personal.
ANVÄNDNING
VARNING! Denna produkt får endast användas för att säkert placera en person i en rullstol eller arbetsstol. Produkten är INTE
avsedd att användas som säkerhetsbälte under transport, som en fasthållningsanordning för en person eller på något annat sätt
som kan orsaka skada om produkten går sönder. Otillbörlig användning av produkten är ej tillåten och innebär fara.
VARNING! Höftbältet måste alltid vara ordentligt fäst över det nedre bäckenet och låren. Med ett för löst fastsatt bälte kan användaren glida ner och det kan finnas risk för strypning. Låt en fackman demonstrera korrekt justering och användning.
OBS! Fyrpunktsbältet kan säkert placeras över det övre bäckenet om de sekundära banden fästs så att de förhindrar lägesförändring.
VARNING! Om höftbältet frigörs av misstag kan användaren glida ner och falla ur rullstol eller arbetsstol. Om användarens rörelser
eller kognitiva förmåga kan leda till oavsiktlig frigörning, måste en vårdare alltid vara närvarande när det används. Kontrollera att
all vårdpersonal känner till hur bältet öppnas. Det kan ha betydelse i en nödsituation.
VARNING! Som alla nya positioneringshjälpmedel, kan produkten förändra sättet som en person sitter på. Användare måste träna
vanliga aktiviteter för tryckavlastning och kontrollera eventuella hudskador. Inte bara på ställen där produkten är i kontakt med
användaren, utan också på primära tryckytor som korsben, ben och bak. Om ökad rodnad eller irritation uppstår, avbryt användningen och kontakta läkare eller behörig personal. Om det inte görs, kan allvarliga skador uppstå, som t. ex. trycksår.
UNDERHÅLL
Kontrollera regelbundet eventuellt slitage på sömmar, remmar och dynor. Om betydande slitage upptäcks, kontakta din
leverantör för reparation eller ersättning från Bodypoint. Under inga omständigheter skall produkten förändras eller repareras
av icke behörig person – hälsa och säkerhet står på spel!
RENGÖRNING
Maskintvätt, 60°C. Får ej blekas. Torktumla vid låg temperatur eller dropptorka. Får ej strykas.
Om produkten placeras i en tvättpåse under tvätten undviker man skador på produkten och på maskinen.
SKROTNING/ KASSATION
Produkten lämnas till kommunal avfallshantering.
GARANTI
Produkten har en livstidsgaranti mot brister i tillverkning och material som kan uppstå vid normal användning av den ursprungliga
kunden. Kontakta din leverantör eller Bodypoint i garantiärenden. Mer information om denna och andra produkter från
Bodypoint finns på www.bodypoint.com och www.heamedical.se
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FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
• Höftbälte
• Ändbeslag: Trekant & sölja (-B1) eller Bandlås med lock (-B2)

2-punktsbälte

4-punktsbälte

Bandlås med lock

Trekant & Sölja

0˚–90˚

INSTALLATION
För höftbälten med dynor, skall fästbanden dras åt så att dynorna ligger an.
För höftbälten utan dynor, dra banden
12-15 cm genom bältets spänne.

TVÅPUNKTS HÖFTBÄLTEN
1. Bestäm önskad fästpunkt.
2. Sätt fast rörsvepet och bandlåset i 		
rullstolens ram.
3. Centrera höftbältet över bäckenet och
dra bandens ändar genom bandlåset.
4. Fäst banden ordentligt och stäng 		
bandlåset.

FYRPUNKTS HÖFTBÄLTEN
1. Bestäm önskad fästpunkt.
2. Följ anvisningarna ovan för att rikta in
de primära (bredaste) banden.
3. Sätt fast de sekundära banden i stolen
så att de stöder de primära banden.
4. Dra åt de sekundära banden så att de
hindrar de primära banden att glida
upp eller ner.

MONTERING PÅ SITSPLATTAN
Fästbeslagen kan monteras på undersidan av en solid sits. Fästskruvarna
måste klara minst 90 kg draghållfasthet.
(Fästskruvar ingår inte.)

JUSTERING
När höftbältet har justerats och dragits
åt, skall det sitta väl och användarens
bäcken ska vara stabiliserat. På bälten
med dynor skall D-ringen dras åt tills
dynorna under spännet möts. Om
längden måste justeras för att få god
passning, görs det med hjälp av ändbeslagen.

SÄKERHETSKONTROLL
När användaren är korrekt placerad i
rullstolen, kontrollera passningen genom
att användaren lutar sig framåt och åt
sidorna.
Kontrollera:
1. Att spännet och justeringsbanden
fungerar korrekt.
2. Komfort – sök efter områden som kan
bli irriterade.
3. Position – Om bältet sitter för högt
eller lågt, justera fästpunkterna.
4. Samverkan med annan utrustning
– flytta fästpunkter vid behov.
5. Prova stolens alla rörelsemöjligheter
fullt ut, inklusive ryggfällning, tiltning,
hopfällning och körning. Sök
besvärande moment.

