Hensinger huvudstöd modell 6810
INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

Art. nr: 6810-XS, 6810-S, 6810-M, 6810-L, 6810-XS-UP, 6810-S-UP, 6810-M-UP, 6810-L-UP
dan_6810_1803

Läs anvisningarna noga. Kragen är avsedd att varsamt stödja huvudet med stödytor i haka och nacke. Med snabbspännet på
framsidan kan kragens sammanhållande band lätt öppnas - gör det lätt att komma i och ur. Klädseln är avtagbar och tvättbar.

ANVISNINGAR - Hensinger huvudstöd utan fästplatta
(Art.nr 6810-XS-UP, 6810-S-UP, 6810-M-UP, 6810-L-UP)
Placera huvudstödet runt brukarens nacke. Spännet ska vara framåt, justerar bandets längd så att
huvudstödet sitter bekvämt.
VARNING!
Följ anvisningarna noga, se till att vävband är rätt inställda, byt alltid ut slitna, skadade eller trasiga delar.

ANVISNINGAR - Hensinger huvudstöd med fästplatta
(Art.nr: 6810-XS, 6810-S, 6810-M, 6810-L)
Fäst den stora plattan med banden runt stolsryggen. Om kragen snabbt skall skiljas från stolen använd inte de
två fästskruvarna. Kragen hålls då endast fast mot den stora plastplattan och därmed stolens rygg med kardborrband. Detta är den rekommenderade användningen.
DELAR
1. En större svart plastplatta med mjukt kardborrband
och med fästband för stolen
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2. En mindre platta med hårt kardborrband
och monteringsdelar för kragen.
3. Två skruvar som håller samman de två plastplattorna.
Om kragen snabbt skall skiljas från stolen använd inte de två
fästskruvarna.
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VARNING!
Hensinger huvudstöd med fästplatta får endast användas tillsammans med ett lämpligt stöd för bäckenet.
Fel i montering av Hensinger huvudstöd eller felfunktion kan ge upphov till allvarlig skada eller dödsfall. Följ anvisningarna
noga, se till att vävband är rätt inställda, byt alltid ut slitna, skadade eller trasiga delar.
Huvudstödet är endast avsett som ett stödjande hjälpmedel. Det får inte användas för fastlåsning eller för att hindra normala rörelser.
Kontrollera att kragen lossnar om användaren faller framåt eller frigör sig med kraft.
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