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Maks. 300 kg 

Maks. 

85°C 3 

min 

ROBUST BRUSESTOL  Artikelnummer: 142140, 142143  

Anvendelse: Den robuste brusestol er beregnet til at sidde på, 

når man tager brusebad. Stolen har en stabil, sammensvejset 

konstruktion af ekstra dimensionerede rør, der kan bære 

tunge brugere. Sædet består af ribber i polyuretan, hvilket gør 

det yderst stabilt. Ryglænet er tilgængeligt som tilbehør og 

kan bestilles separat hos Swereco. 

 Sikkerhedsanvisninger: 

• Dette produkt må kun anvendes til det formål, det er beregnet til. 

• Stolen er ikke beregnet til brug i badekar. 

• Stolen skal placeres på en plan overflade, hvor alle stolens fire ben står solidt på gulvet. 

• Stolen må ikke være vinklet i en sådan stilling, at den kun står på to ben, når patienten sidder på den. Den maksimale 
brugervægt er udregnet med alle fire ben på gulvet. 

• Stolen må ikke flyttes, mens brugeren sidder på den. 

• Stolens ben kan skæres over af autoriseret personale (hjælpeteknikere på hjælpemiddel teknologicentre) uden at ændre 
stolens egenskaber. Stolens ben kan skæres til, så stolen er flad fra sædehøjde 55 cm ned til 45 cm. 

• Gummispidserne bør kontrolleres regelmæssigt. Beskadigede eller slidte gummispidser kan medføre et svækket greb og 
skal udskiftes. De kan bestilles hos Swereco. 

• Hvis stolen er indstillet i en let fremadbøjet stilling, må den maksimale højdeforskel mellem de forreste og bageste ben 
højst være 2,5 cm, hvilket svarer til et trin på højdejusteringen. 

• Når du bruger et ryglæn, skal du sørge for, at ryglænet er monteret som anvist. 

 

 

 

 
Symboler: Forklaring af symbolerne på produktet og i 

brugsanvisningen. 

            

 

    

  

   

   

    

 

 

Maksimal brugervægt 

Kan vaskes med alkalisk 

sæbeopløsning, pH 5-9 

Vaskes ved højst 85 °C i 3 

minutter. 

Visuel kontrol 

Produktet overholder EU-

direktiv MDR 2017/745 og 

2007/47/EG for medicinsk 

udstyr 

Teknisk specifikation 

Maks. 300 kg 

Sædets dybde x bredde: 45 x 55 cm 

Bredde mellem armlæn: 60 cm 

Samlet bredde (ydre mål): 66 cm 

Vægt: 11,4 kg 

Sædets højde: 55 cm 

Materiale: Stålrør, polyuretan (sæde), TPE 

(gummispidser) 

Maksimal brugervægt: 300 kg 

     

Fremstillet af: 
Swereco AB 
Vagnvägen 4 

SE-364 42 Lenhovda 
SVERIGE 

Tlf.: +46 (0)8 5000 5240 
www.swereco.com 
info@swereco.com 
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Reservedele: 

Art. nr. 120702, gummispids, robust 

 

Anvisninger for vedligeholdelse:  

Rengør regelmæssigt og når det er nødvendigt (mindst én gang om ugen) med en sæbeopløsning med en pH-værdi 

på 5-9.  

Når der skiftes til en ny bruger, skal produktet desinficeres og derefter autoklaveres ved højst 85° i 3 minutter. 

Alternativt kan du tørre det af med 70 % isopropanol. 

Tilbehør: 

Art. nr. 142143, Ryglæn til robust brusestol 

Følg nedenstående vejledning for at fastmontere ryglænet. Tegningerne er vist i en vinkel under stolen. 

www.swereco.com 

info@swereco.com 

Genbrug: Når produktet er brugt, skal det genanvendes som metalskrot og plastaffald. Emballagen består af 

bølgepap, og skal genbruges i overensstemmelse hermed. 

http://www.swereco.com/

