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Self-standing rail for toilet support 
White aluminium frame

Self-standing rail is made of aluminium 
tubing and is corrosion resistant. No tools 
are required for assembly.

Self-standing rail for toilet support both 
sitting and standing aid.

Self-standing rail is easily assembled 
Adjustable in 3 different widths
Tested for 150 kg.
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1. Indledning

Vi glæder os over, at du har købt et kvalitetsprodukt fra Mobilex. Denne brugervejledning indeholder en
detaljeret produktbeskrivelse og væsentlige instrukser for korrekt brug af produktet. Derfor bedes du læse
denne vejledning grundigt, før produktet tages i anvendelse. Venligst vær opmærksom på alle forholdsregler,
især sikkerhedsanvisningerne, og overhold altid disse, så du opnår en sikker og langvarig anvendelse af
produktet.

Formålsbeskrivelse
Det Fritstående toiletstøtte er designet til personer, der har brug for støtte, når de sidder ned eller har brug for støtte 
for at kommet op at stå, i forbindelse med toilettet besøg. Benene kan højdejusteres uden brug af værktøj.

Indikationer
Det Fritstående toiletstøtte er designet til personer, der har brug for støtte, når de sidder ned eller har brug for støtte 
for at kommet op at stå, i forbindelse med toilettet besøg. Den er fremstillet af aluminiumsrør og er 
korrosionsbestandig. Der kræves intet værktøj til montering.

Kontraindikationer
Den Fritstående toiletstøtte er ikke egnet til patienter, der ikke kan opretholde deres kropsbalance, mens de sidder 
eller står. Den Fritstående toiletstøtte må ikke anvendes, hvis brugeren har problemer med opfattelsen. 
Kontraindikationer kan ikke relateres til et specifikt klinisk billede og afhænger af den individuelle vurdering af den 
potentielle brugers helbredstilstand. Valget af det ortopædiske hjælpemiddel, der passer til et bestemt 
sygdomsbillede, skal altid foretages med hjælp fra en speciallæge eller fysioterapeut.

Ved spørgsmål til produktet bedes du henvende dig til forhandleren eller direkte til Mobilex A/S

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk

2. Sikkerhedsanvisninger

• Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
• Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til Mobilex A/S.
• Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
• Benyt kun produktet til det oplyste formål.
• Kontroller at alle 4 låseclips i benene sidder korrekt før ibrugtagning.

3. Beskrivelse

Produktbeskrivelse
Den fritstående og højdejusterbare støtte er beregnet til personer, der har brug for
støtte, når de sidder eller skal stå op, når de skal på toilettet. 

Leverede dele samt montagevejledning
Den fritstående og højdejusterbare støtte leveres pakket i en papkasse 
indeholdende:

✔ 2 håndtag i siden
✔ 4 ben
✔ 2 justerbare forreste stænger
✔ 8 klips
✔ Denne brugsanvisning

Samling af fritstående og højdejusterbare støtte:

Den fritstående og højdejusterbare støtte leveres i en papkasse, hvori de nederste dele af benene er inkluderet 
separat. For at samle den fritstående og højdejusterbare støtte og gøre den klar til brug, skal du indsætte de 4 
fodstøtter i de medfølgende siderør og fastgøre dem i den ønskede højde med de medfølgende clips, sørg for, at de 4 
fodstøtter har samme højde (se illustrationen nedenfor). De to forreste stænger kan nu monteres med de medfølgende
clips. Bredden af den fritstående og højdejusterbare støtte kan justeres til tre forskellige bredder ved hjælp af de 
medfølgende clips. Den fritstående og højdejusterbare støtte er lavet af korrosionsbestandig aluminium, og leveres 
som standard med et blødt 

Rev. 11-10 UM-302090-multi-17062022

D
A

N
S

K



Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
www.mobilex.dk

Håndtering ved transport 
Ved transport kan benene enten afmonteres eller placeres i højeste position for at reducere størrelsen. 

Samlevejledning

Indstilling af den ønskede højde og bredde:
Den fritstående og højdejusterbare støtte er korrekt indstillet, når brugeren kan benytte støtten og have begge fødder 
er på gulvet.

Fjern låseclips (A) fra stolens ben eller ramme
Juster det teleskopberbare ben/ramme til den ønskede højde og bredde
Indsæt låseclips (A) i benets dertilegnede låsehul (B)
Gentag 1-3 for de øvrige 3 ben

Vigtigt: Indstil ikke sæde-højden/bredden mens brugeren anvender produktet og sørg altid for at alle 4 ben er ens 
indstillet i samme højde og låseclips er korrekt monteret. Benene er monteret med skridsikre dupsko  

Tilbehør
Der er ingen tilbehør til dette produkt.

4. Tekniske data

Fritstående og højdejusterbare støtte 302090

Dimension (BxDxH) (mm) 468/493/518 x  532-615 x 616-786

Bredde ml. håndtag (mm) 416/441/466

Udvendig bredde (mm) 468/493/518

Håndtagshøjde (mm) 616-786

Vægt (kg) 1.88

Max. Belastning (kg) 150 

Typeskilt
Typeskiltet befinder sig på bagsiden af Badebænken og oplyser bl.a. max. brugervægt.

Billede af typeskiltet Badebænk 302090 Oversigt ikon betydning
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5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler 
og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen. Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, 
men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand. Kan rengøres med rengøringsmidler og 
overfladedesinfektion med ethanol 70-85% (v/v) samt klorprodukt med indhold svarende til min. 1000 ppm. Tåler 
maskinvask og lufttørring efter Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i henh. hjemmepleje og i plejeboliger.
Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men bør regelmæssigt gennemgå en kontrol, der kan foretages af en 
sagkyndig. Ved en sådan kontrol anbefaler vi at følgende kontrolleres og udføres:

✔ Rengøring og desinficering af produktet
✔ Ramme/produkt tjekkes for skævheder og tegn på brud
✔ Sliddele kontrolleres og skiftes hvis nødvendigt

Anbefalet levetid: Normalt 10 år afhængigt af brugen.

Opbevaring
Vi anbefaler opbevaring på et tørt sted.

Genanvendelse
Produktet er egnet til genanvendelse. Før genanvendelse, hvor en ny bruger skal overtage produktet, skal produktet 
være kontrolleret i henhold til pkt. 5.

6. Generel problemafhjælpning

 Problem Mulig årsag Afhjælpning

Den fritstående og 
højdejusterbare støtte er 
ustabil

Benene er indstillet i forskellige 
højder

Kontroller at alle 4 ben er sikret med splitter og 
er indstillet til samme højde

7. Bortskaffelse af produktet

Produktet kan ikke bortskaffes med almindeligt affald men skal afleveres på en lokal genbrugsplads.

8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der 
skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes 
normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder 
CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal du straks tage 
kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og 
omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke 
erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.
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