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A N V I S N I N G A R  F Ö R  M O N T E R I N G  O C H

Användning av Bensele
A RT  N O S .  L H 6 0 0 S ,  L H 6 0 0 M  &  L H 6 0 0 L

 VARNING! Produkten ska installeras och provas 
ut av därtill kvalificerad personal.
Vid installation, skall denna produkt monteras med:
• Trekant och sölja  
• Bandlås med lock  
•  Bandlås plast (2,5 cm lämpligt för användare upp 

till 75 kg, 3,8 cm och 5,08 cm lämpligt för alla 
användare).

Ytterligare fästmetoder kan användas. Produkten ska 
installeras av kvalificerad personal.
AVSEDD ANVÄNDNING:

 VARNING! Denna produkt får endast användas 
för att säkert placera en person i en rullstol eller 
arbetsstol. Produkten 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! Detta höftpositioneringsbälte måste 
alltid vara ordentligt fäst över låren. Låt en fackman 
demonstrera korrekt justering och användning. 
•  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 uppstår, avbryt 
användningen och kontakta läkare eller behörig 
personal. Om det inte görs, kan allvarliga skador 
uppstå, som trycksår.

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

 RENGÖRNING: Maskintvätt, 60°C 
(140°F). Får ej blekas. Torktumla vid låg temperatur 
eller dropptorka. Får ej strykas. Om produkten 
placeras i en tvättpåse undviker man skador på 
produkten och maskinen.
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 livstidsgaranti mot 
brister i tillverkning och material som kan uppstå 
vid normal användning av den ursprungliga 
användaren. Kontakta din leverantör eller Bodypoint 
i garantiärenden.
SKROTNING/KASSATION: Produkten  
lämnas till kommunal avfallshantering.
För mer information om Bodypoints produkter 
kontakta leverantören. Information finns även på 
www.bodypoint.com som också innehåller en lista 
med distributörer utanför USA.

Dessa anvisningar utgör viktig information för att säkert använda och underhålla alla 
Bodypoint Benselar. Ge dessa anvisningar till användaren eller /vårdgivaren/assistenten 
och kontrollera att de är förstådda.
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FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
• Bensele
•  Ändbeslag: Bandlås med Lock eller Trekant  

med Sölja
• Rörsvep  (Endast art. nr  FS032-2)

MONTERING
Låt användaren sitta i stolen och finna 
rätt sittställning. Placera benselens 
dyna mot lårets insida och låt det 
bakre bandet löpa nära höften och 
höftleden. Dynan skall vara i kontakt 
med sitsen men inte ligga under ben-
et eller nå området vid ljumsken

FÖR MONTERINGEN BEHÖVS
• #2 Phillips kryss-spårsmejsel.
•  Skruvfästen med minsta draghållfasthet 90 kg/200 

lbs. Medlevereras inte.

sv

Ø 3/16–1/4” (5–6mm)

#2 Phillips

DET FRÄMRE BANDET
1.  Låt bandet gå under låret och finn en  

lämplig fästpunkt vid sitsens främre 
kant eller under sitsen.

2.  Montera fästbeslagen på rullstolsra-
men.

DET BAKRE BANDET
1.  Det bakre bandet skall 

fästas vid sitsens bakre 
del.

2.  Bestäm fästpunktens 
läge och montera 
beslaget.

MONTERING PÅ 
SITSPLATTAN
Fästbeslagen kan monteras 
på undersidan av en solid 
sits. Fästskruvarna måste 
klara minst 90 kg/200 lbs 
draghållfasthet. (Fästskruvar 
ingår inte.) 

JUSTERING
Drag åt Benselen med D-ringen. Om 
selen även därefter är för lång korta den 
vid det bakre fästet. När benselen är rätt 
justerad och D-ringsbandet helt åtdraget 
skall den sitta tätt men inte hårt och så 
att benen är säkrade.

KONTROLL AV SÄKERHETEN
När användaren sitter rätt i stolen 
skall hon luta sig framåt och från 
sida till sida för att kontrollera 
passformen.  Kontrollera:

Cinch-Mount™FrameSaver™ Flat-Mount™

Ø 7/8” (22mm)

Ø 1” (25mm)

Ø 3/4” (19mm) 
(Art. No.  

HW303-19SHIM)

1.  Att spännen och juster-
ingsband fungerar  
som de skall.

2.  Komfort  - kontrollera om 
det finns  
områden som irriteras.

3.  Störs andra funktioner – 
flytta fästpunkter  
vid behov.

4.  Prova alla stolens möjliga 
inställningar fullt  
ut – ryggstödsrörelser, tilt, 
hopfällning,  
körning. Kontrollera att 
allt fungerar.




