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Lock för Tryckspännen
A R T  N O S .  F S 0 1 8 C ,  F S 0 1 9 C ,  F S 0 1 8 D ,  F S 0 1 9 D , 

F S 0 1 8 E  &  F S 0 1 9 E

 VARNING! Om höftbältet frigörs 
av misstag kan användaren glida ner 
och falla ur rullstolen. Om användarens 
rörelser eller kognitiva förmåga kan 
leda till oavsiktlig frigörning, måste en 
vårdare alltid vara närvarande när det 
används.  Kontrollera att all vårdperson-
al känner till hur bältet öppnas. Det kan 
ha betydelse i en nödsituation.

GARANTI: Produkten har en livstids-
garanti mot brister i tillverkning och 
material som kan uppstå vid normal  
användning av den ursprungliga an-
vändaren. Kontakta din leverantör eller 
Bodypoint i garantiärenden.

SKROTNING/KASSATION: Produkten 
lämnas till kommunal avfallshantering.

För mer information om Bodypoints 
produkter kontakta leverantören. Infor-
mation finns även på www.bodypoint.

com som också innehåller en lista med 
distributörer utanför USA.

FS918C & FS019C  SÄKERHETSLOCK 6 
MM HÅL 

 VARNING! Denna produkt är avsedd 
att förhindra att ett bälte låses upp 
oavsiktligt av användaren. Felaktig 
användning av denna produkt kan leda 
till att användaren fastnar i rullstolen 
i ett nödläge. En vårdare med ett 
upplåsningsverktyg skall alltid vara 
närvarande vid användning av denna 
produkt. Undvik att använda denna pro-
dukt för fastspänning om inte en läkare 
har bedömt riskerna och konstaterat att 
detta ökar användarens säkerhet.

 VARNING! Använd inte verktyg som 
kan brytas sönder inuti spännet. Tag 
av spännets lock med jämna mellan-
rum för att se om något hindrande 
föremål finns.
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Tag bort lock 

Montera nytt lock

Ø 1/4” (6mm) max.




