
Viktiga anvisningar
• Sittmöbeln måste vara tillräckligt stadig för att inte kunna 
välta/tippa. Tillse att stolen har så god tipp säkerhet i sidled och 
framåt att den inte välter om användaren faller åt en sida eller 
framåt. Användaren kan behöva passande armstöd/sidostöd/bål-
stöd som eventuellt kompletteras med en sele för överkroppen.
• Får ej användas på vanliga stolar utan endast på fåtöljer, som 
om användaren reser sig inte kan lyftas från golvet.
• Grenselen är klädd med fårskinn och fyller sin funktion 
skonsamt. Kontrollera ändå regelbundet att selen inte utövar 
olämpligt tryck.    

Kombinera gärna grenselen med en lätt bakåtlutad sits.

Montering
1. Knyt fast selens nylonsnören i stolens bakkant.
2. Användaren sätter sig på den trekantiga plattan och 
vävbanden träs upp mellan benen. 
3. Kontrollera att hylsorna av konstgjort fårskinn ligger i grenen 
så att trycket fördelas över största möjliga yta.
4. Vävbanden dras bakåt och fästes med snabbspännet bakom 
stolens rygg.  

OBS! Spännet ska placeras så att det lätt kan öppnas av personal.
Om man vill att spännet skall komma på stolens andra sida vänder 
man selen upp och ner (och vänder också sittplattans fårskinnsöver-
drag). 
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Knytsnören 

Sittplatta fårskinn Hylsor fårskinn

Vävband

VARNING!
Om höftbältet 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 sitter fast i stolen vid 
en nödsituation 
Om användarens fysiska eller kognitiva förmåga förhindrar 
hen från att använda produkten måste en vårdgivare alltid 
vara närvarande när produkten används. Säkerställ att all 
vårdpersonal vet hur man korrekt drar åt, öppnar och lossar 
produkten. 

Rengöring
Överdragen av konstgjort fårskinn tvättas i 90°C
Selen av kapellväv och vävbanden tvättas i 60°C

Löpande kontroller
Kontrollera trycket mot kroppen varje gång selen tas på. Kon-
trollera regelbundet huden för att upptäcka rodnad. Kontakta i 
så fall sjukvårdspersonal. Då skall selen inte användas längre.
Kontrollera selen regelbundet och alltid i samband med tvätt för 
att upptäcka slitage, brustna sömmar eller skadade spännen.
En skadad produkt måste repareras av kvalificerad personal eller 
ersättas med ny produkt. 
 
Vid kassation 
Brännbart material, lämnas till förbränning.

Produktens avsedda ändamål är att hindra en sittande person från att glida framåt i rullstol eller fåtölj. 


