XXL-Rehab Transporter

Anvendelse

Max 325 kg

Brugervejledning

Bruges til
- Bariatriske brugere på fx hospitaler og institutioner.

Aftagelige og
svingbare armlæn

Justerbart
ryglæn

Bremse

Fodstøtter
justerbare i bredden

Brugervejledning for XXL-Rehab Transporter
ADVARSEL
XXL-Rehab Transporter må ikke bruges uden grundig
instruktion fra uddannet personale eller af personer,
der har fået instruktion i brugen af kørestolen. Ved
forkert betjening kan brugeren komme til skade.
Bruges XXL-Rehab Transporter til brugere, der vejer
mere end den maksimale brugervægt (325 kg), øger
det risikoen for at ødelægge kørestolen.
Brugervejledningen skal læses grundigt, før XXLRehab Transporter tages i brug. Ret specielt
opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger
mærket med .

Brugervægt maks.

71 cm

Total bredde med standard armlæn

78 cm

Sædedybde

56 cm

Sædehøjde

55 cm

Brandhæmmende sæde
Ryghøjde
Afstand fra sæde til fodstøtter
Fodstøtter breddejustérbare
(totalbredde)
Afstand fra gulv til skubbebøjle

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle
skader på kørestolen eller personskader forårsaget
af forkert installation, forkert montering eller forkert
anvendelse af XXL-Rehab Transporter.

Afstand mellem armlæn

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis der er dele,
som er beskadigede eller mangler. Brug aldrig egne
erstatningsreservedele.

Vægt

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller
ulykker, der opstår efter reparationer, der er lavet uden
skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

Højde på fodstøtter
Afstand fra gulv til underside af sæde
Total længde
Hjul
Drivhjul
Sæde/ryg/armlæn
Ramme

Indikationer
Kørestolen er ikke konfigureret til passagertransport
i motorkøretøj.

Fodstøttebelægning
ISO - klassifikation
UDI DI
Grundlæggende UDI DI
Risikoklasse
Forventet holdbarhed
Hjælper skal fysisk og mentalt kunne
betjene kørestolen sikkert
(fx drive, styre og bremse den)

Ja
48 cm
40-42-44-46-48 cm
58-110 cm
1m
54 cm
40-48 cm
44,5 cm
129 cm
30 kg
Ø125 mm, faste
24” faste,
punkterfrie, med
parkeringsbremse
Polyuretan
Pulverlakeret krom
molybdæn stål
PU skum
ISO 09 12 03
5740000102803
5740000100009NC
I
5 år
Ja

Temperatur (opbevaring og betjening)

-10° C til 60° C

Kørestolens overfladetemperatur kan
stige, hvis den udsættes for høj varme
(fx kraftigt sollys over en længere
periode). Kørestolens dele kan under
afkøles ved ekstrem kulde.

Ja

Destabiliseres kørestolen, hvis kurven
under sædet fjernes?

Nej

Er kørestolen uden bruger egnet til
land- og lufttransport?
Produceret i overensstemmelse med
Brugervejledningen findes i PDF-form
og kan skaleres op til læsbar størrelse
for synsnedsatte personer
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325 kg

Sædebredde med standard armlæn
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Ja
DS/EN 12182:2000
Ja

Anvendelse

Før brug

XXL-Rehab Transporter er designet til nem indendørs transport, fx på hospitaler og bariatriske afdelinger. Kørestolen er
desuden vedligeholdelsesfri og nem at desinficere.

Armlænene sættes i holderne på siden af XXL-Rehab
Transporter.

Bruges XXL-Rehab Transpoprter af brugere, der vejer
mere end 325 kg, kan kørestolen vælte eller gå i stykker.

Beskrivelse
Udgangspunktet for designet har været nem adgang og
sikkerhed for både bruger og plejepersonale. De 24” store
drivhjul gør stolen nemmere og mere retningsstabil at køre
med for plejepersonalet. Kørestolen er udstyret med en kurv,
som brugerens ejendele kan ligge i under transport.
Bred indvendig og smal udvendig
XXL-Rehab Transporter har en sædebredde på 71 cm med
et 5 cm højt skumsæde og en 7 cm åbning mellem sæde og
armlæn. Åbningen betyder, at vævet kan stikke ud her.
Robuste fodstøtter
Fodstøtterne kan bære op til 100 kg hver og kan indstilles i
både højden og i bredden, op til et ydre mål på 110 cm.
Det store ydre mål gør, at brugere med meget væv på indersiden af lårene også kan bruge XXL-Rehab Transporter.
Funktionelle armlæn
De to armlæn på XXL-Rehab Transporter har en længde på
64 cm og stikker 7 cm frem foran siddefladen. Det gør det
nemmere for den bariatriske bruger at få fat på armlænet
med hænderne og sætte sig i kørestolen. Bariatriske brugere
kan på grund af vævshæmning have svært ved at få fat i
almindelige armlæn, når de skal sætte sig. Derfor er XXLRehab Transporter udstyret med ekstra lange armlæn.

Bredden af fodstøtterne kan justeres gradvist. Låseboltene
under fodstøtterne skal altid monteres korrekt i fodstøttens holder og må ikke fastgøres til fodstøtterne uden for
holderne.
Lad aldrig brugeren sidde i kørestolen, hvis ikke armlænene er sat på. Placering i en kørestol uden armlæn kan
medføre et fald fra siden af kørestolen.

Under brug
Kørestolen kan vælte, hvis fodstøtterne bruges som platform under forflytninger.
Klemmerisiko
- Påsætningen af armlænene, mens brugeren sidder på
XXL-Rehab Transporter kan medføre, at brugeren bliver
klemt mellem armlæn og den anden side af kørestolen.
- Der er en risiko for at brugeren kan få klemt sin fod mellem fodstøtterne, hvis låsebolten er ikke monteret korrekt i
fodstøttens holder.
Kørestolen må kun bruges på plant, hårdt underlag, da
den ellers kan vælte.
Begge hjul skal være låst, når brugeren sætter sig i kørestolen. Hjulene låses op, når bruger og kørestol er klar til
transport.

Armlænene er aftagelige og kan svinges ud til siden.
Ryglæn med frihøjde
Under ryglænet er der frihøjde ned til sædet på 32 cm, som
gør, at vævet i glutealregionen kan stikke bagud. Det betyder bedre støtte i ryggen for den bariatriske bruger.
Håndbremser
Kørestolen er udstyret med to håndbremser, én på hver side.
Håndbremserne sidder på den øverste ramme. Bremsen
aktiveres med hånden og kan tilgås af både bruger og pleje
personale.
Kørestolen skal altid være bremset ved ind- og udstigning.
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Kørestolens stel, sæde og armlæn kan rengøres med vand
og et almindeligt rengøringsmiddel.
Skal sædes desinficeres, kan det fjernes og desinficeres med
ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max.
10000 ppm. Sørg for at fastgøre sædet korrekt efter endt
desinficering.
Kontrollér regelmæssigt alle bolte og møtrikker. Spænd dem
om nødvendigt.
Manglende kontrol af boltene som anvist kan forårsage
funktionsfejl.

Bortskaffelse
Produkter, der ikke længere er i brug, skal bortskaffes på
miljøforsvarlig vis. Kontakt kommunen for vejledning om
korrekt bortskaffelse.

Garanti
Cobi Rehab garanterer, at XXL-Rehab Transporter er fejlfri,
når den leveres.

mauryathome.dk

Vedligeholdelse
og rengøring

Skulle der mod forventning være mangler eller skade på
XXL-Rehab Transporter ved modtagelsen, så kontakt Cobi
Rehab med det samme.
Garantiperioden for XXL-Rehab Transporter er et år fra
købsdato. Fakturaen gælder som garantibevis.
Garantien gælder ikke:
- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende
er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt
- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret
personale
- normal vedligeholdelse fx rengøring, tilpasning, smøring og
opdatering af udstyr eller dele.
Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at XXLRehab Transporter er blevet håndteret på en uhensigtsmæssig måde.
Ved skade på grund af forkert brug, faktureres der både
service og anvendte reservedele.
Garantien, beskrevet ovenover, er den eneste gældende
garanti. Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlige for skader af
nogen slags.

XXL-Rehab Transporter med drivhjul er produceret og
testet i overensstemmelse med den internationale DS/EN
12182:2000 standard.

PRODUCENT OG
FORHANDLER
Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
cobirehab.com
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Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s
konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO C029,
C132 samt C182.

