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ART NOS. EB205, EB225, EB235, EB275, & EBE100

DARDS

Dessa anvisningar innehåller viktig information för säker användning och underhåll av
Bodypoint Evoflex positioneringsbälte för bäcken och Evoflex bältesförlängare (tillval).
Ge anvisningarna till användaren eller vårdgivaren och kontrollera att de är förstådda.
Som alternativ kan Bodypoint
bältesmonteringsutrustning användas
för montering på rullstolar och sittsystem.

uppstår, avbryt användningen och kontakta läkare
eller behörig personal. Om det inte görs kan allvarliga
skador uppstå, som t.ex. trycksår.

VARNING! Produkten ska installeras och provas ut
av kvalificerad rehabiliteringspersonal.

VARNING! Om en allvarlig incident inträffar
i samband med användningen av denna produkt ska
den rapporteras till tillverkaren (Bodypoint, Inc.) och
den lokala tillsynsmyndigheten.

AVSEDD ANVÄNDNING:
VARNING! Den här produkten får endast
användas för att säkert placera en person i en rullstol
eller arbetsstol. Den 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! Positioneringsbältet för bäcken måste
alltid vara ordentligt fäst över det nedre bäckenet
eller låren. Låt en fackman demonstrera korrekt
justering och användning.
• Med ett för löst fastsatt bälte kan användaren glida
ned och det kan innebära risk för strypning.
• Om bältet frigörs av misstag kan användaren glida
ner eller falla ur rullstolen.
• Om användaren inte kan ta sig loss på egen hand
kan det vara farligt om användaren glider ner eller
sitter fast i rullstolen vid en nödsituation.
Om användarens fysiska eller kognitiva förmåga
förhindrar denne från att använda bältet på ett säkert
sätt måste en vårdgivare alltid vara närvarande när
bältet används. Säkerställ att alla vårdgivare vet hur
produkten justeras och lossas korrekt.
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

REGELBUNDNA SÄKERHETS- OCH
FUNKTIONSKONTROLLER: För att säkerställa
användarens säkerhet måste produkten kontrolleras
regelbundet avseende funktion och tecken på slitage.
Om produkten inte fungerar korrekt eller om avsevärt
slitage upptäcks på spännen, fästpunkter, remmar,
dynor eller sömmar ska du sluta använda produkten
och kontakta din återförsäljare för att låta Bodypoint
utföra kvalificerade reparationer eller byten. Under
inga omständigheter skall produkten förändras
eller repareras av icke behörig person — hälsa och
säkerhet står på spel!
RENGÖRING: Maskintvätt, 60 °C
(140°F). Får ej blekas. Torktumla vid låg temperatur
eller dropptorka. Får ej strykas. (Undvik skador på
produkten och på maskinen genom att placera
produkten i en tvättpåse under tvätt.)
SKROTNING/KASSERING: Produkten är tillverkad
av material som kan kasseras på ett säkert sätt
utan särskilda försiktighetsåtgärder i slutet
av dess livslängd.
GARANTI: Produkten har en begränsad livstidsgaranti
mot brister i tillverkning och material som kan
uppstå vid normal användning av den ursprungliga
användaren. Kontakta din återförsäljare eller
Bodypoint för garantiärenden.
Mer information om Bodypoint-produkter och
en lista med distributörer utanför USA finns på
www.bodypoint.com.
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FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Förpackningen
kan innehålla ett eller flera av följande:
Evoflex positioneringsbälte för bäcken med:
• (2) M6-skruvar x 8
• (2) M6-flänsmuttrar med låg profil
• (2) Vågbrickor
(2) Evoflex bältesförlängare med:
• (2) M6-skruvar 8 mm
• (2) M6-flänsmuttrar med låg profil





BÄLTESPOSITION
1. Fastställ den effektivaste positionen och vinkeln för bältet utifrån
kliniska mål. Bestäm om det är bäst för användaren att sätta åtdraget
åt vänster eller höger.
2. Dra åt justeringsremmen, lokalisera de önskade monteringspunkterna
på sittsystemet eller rullstolens ram och välj sedan en av de
monteringsmetoder som visas.
3. Lägg till Evoflex bältesförlängare vid behov för att komma
åt monteringspunkterna.

KONTROLL
AV ROTATION
Använd den
medföljande vågbrickan
för att öka spänningen
och kontrollera
rotationen. Utelämna
vågbrickan för att
minska spänningen och
underlätta rotationen.

MONTERINGSALTERNATIV

4 mm
(5/32 tum)
4 mm
(5/32 tum)

BANDKLÄMMA ELLER RAMKLÄMMA
(Kräver art. nr HW320 eller HW310)
Fäst klämman på sätesslangen. Fäst bältet
med M6-skruven som medföljer klämman.

MONTERINGSFÄSTE FÖR SÄTE
(Kräver art. nr HW200-20 eller -90)

Ø6mm (1/4 tum)

4 mm
(5/32 tum)

DIREKT MONTERING PÅ SIDOSKYDD
Borra ett hål på 6 mm (1/4 tum) eller använd ett
befintligt hål/skåra för att fästa bältet med hjälp
av medföljande fästen.

FÄSTSATS FÖR T-SPÅR
(Kräver art. nr HKA6-12 eller HKA10-14)
Använd vågbrickan och flänsmuttern med låg profil
från Evoflex-satsen med skruven och brickan från
fästsatsen för T-spår.
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INSTALLATION AV EVOFLEX BÄLTESFÖRLÄNGARE (TILLVAL)
Fäst bältesförlängaren på Evoflex. Vågbrickan används inte.

4 mm
(5/32 tum)
För att förhindra
bältesrotation.
(Stiftet inåtvänt)

För att möjliggöra bältesrotation.
(Stiftet utåtvänt)

LATION
INSTAL

Sätt på
gänglåset

MONTERING
Fäst bältesförlängaren
på Evoflex till rullstolen
med hjälp av en av de
metoder som visas under
Monteringsalternativ.
(Vågbricka valfritt.)

Såga av till rätt längd efter
behov. Se till att snittstället
är så långt som möjligt
från det monteringshål
som används.

JUSTERING AV BÄLTET
När bältet är ordentligt justerat och åtdraget ska det vara åtsittande,
utan glapp, så att användaren sitter säkert. Använd åtdraget för att
göra dagliga justeringar, till exempel så att det passar olika kläder.
Om längden måste justeras ytterligare för att få god passning eller
för att ta bort produkten för rengöring kan detta göras med hjälp
av remändarna.
SÄKERHETSKONTROLL
När användaren är korrekt placerad i rullstolen ska du kontrollera
passformen genom att låta användaren luta sig framåt och åt sidorna.
Kontrollera följande:
1. Att spännet och justeringsremmarna fungerar korrekt.
2. Komfort: Sök efter områden som kan vara irriterade.
3. Position: Om bältet sitter för högt eller lågt, justera fästpunkterna.
4. Interferens med annan utrustning: Flytta fästpunkter vid behov.
5. Prova stolens alla rörelsemöjligheter fullt ut, inklusive tiltning,
hopfällning och körning. Kontrollera om något sitter i vägen
och flytta fästpunkterna vid behov.

