Aeromesh Rapid-Dry Duschbälte med sidospännen
Anvisningar för montering och bruk
Art. nr: BB111 & BB112
BP1094-sv 2015.5

Dessa anvisningar utgör viktig information för att säker användning och underhåll av alla Bodypoint Aeromesh Rapid-Dry Duschbälten. Ge dem till användaren eller vårdarna och
kontrollera att de är förstådda.
Varning! På grund av risk för kvävning är det farligt att använda ett bröstbälte utan att stabilisera bäckenet. Använd alltid
med ett riktigt utprovat höftbälte eller lår/knäbälte.
Användning
Varning! Används endast för att placera en person i en hygien-/duschstol. Använd inte denna produkt som en säkerhetsanordning vid transport, eller för fasthållning av en person
eller på något annat sätt där felaktig användning kan leda till
skada.
Varning! Om bältet oavsiktligt öppnas kan användaren glida
av eller falla från hygienstolen. Om användarens rörelser
eller kognitiva förmåga kan leda till oavsiktlig öppning måste
en vårdare vara närvarande när bältet används. Kontrollera
att all vårdpersonal känner till hur bältet öppnas. Det kan ha
betydelse i en nödsituation.
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Underhåll: Kontrollera regelbundet evetuellt 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!
Normal rengöring:
Qwma Maskintvätta i vatten 60°C. Använd inte blekmedel.
Hängtorka eller torktumla utan värme.
Speciell rengöring:
Rwma Maskintvätta i vatten 70°C. Använd inte blekmedel.
Hängtorka eller torktumla utan värme.
Garanti: Produkten har en livstidsgaranti mot brister i tillverkning och material som kan uppstå vid normal användning av
den ursprungliga användaren. Kontakta din leverantör eller
Bodypoint i garantiärenden.
För mer information om Bodypoints produkter kontakta leverantören. Information finns även
på www.bodypoint.com som också innehåller en lista med
distributörer utanför USA.

Förpackningen innehåller en eller flera av följande delar:
• Aeromesh Rapid-dry Duschbälte med sidospännen
• Fästband med öljetter eller..
• Fästband släta, med söljor
Tillval: Rörklämmor (Art.nr HW310), Rörsvep (Art.nr HW320)
Låsratt (Art.nr FA812-BP)

Positionering
Placera användaren på dusch/toalettstolen och finn en god
sittställning. Bestäm bältets placering. Tag hänsyn till andra
tillbehör. För att undvika risk för strypning och bålinstabilitet
skall bältet varken sitta för högt eller för lågt.

Monteringsförslag

Över bröstkorgen, Vid knät (att föredraga)
Lokalisera ett passande monteringsställe på stolen med hänsyn till
användarens behov. Bältet bör placeras
enligt någon av de visade lägena.

Över lår (Valfritt)

Stolar med sits som kan tippas
Bältet måste monteras på den övre
ramen, ovanför vridpunkten. Bältet som
monteras under vridpunkten kan orsaka
störningar och få ändrad sträckning.

Installation

Rörklämmor eller Rörsvep av stål
Fäst klämmorna på stolen på valda platser och drag åt förbanden. Stick skruv
nummer två genom en öljett på bältet
och in i klämman. Drag åt väl.

Montering med enbart skruv
Om bältet monteras direkt på stolens
ram eller en fast sits/rygg kall 6mm
skruv med flat eller kupad skalle användas. Skruven skall klara en belastning på
minst 90kp. Är inte medlevererad.

Montering med släta fästband och söljor

Justering
Kontrollera att bältet sitter bra när brukaren har rätt kroppsläge. Det skall vara ganska
väl åtdraget så att användaren är säker. Små justeringar görs med åtdragsbanden som
har D-ringar. Stora justeringar med fästbanden med öljetter.
Säkerhetskontroll
När användaren är korrekt placerad i stolen, låt denne luta sig framåt och åt sidorna.
Kontrollera:
1. Att spännet och justeringsbanden fungerar korrekt.
2. Komforten - om skavning kan uppstå, placera om banden.
3. Placeringen - om det är för högt eller lågt, placera om banden.
4. Om det finns störningar i anslutningen till andra anordningar.
Placera om banden efter behov
5. Utför aalla möjliga omställningar av stolen, inklusive tiltning av sitsen,
hopfällning och körning. Kontrollera att allt fungerar som avsett.

