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Bruksanvisning Antirotationsbälte
Supportserien är framtagen och CE-märkt för att passa rullstolar/sittsystem på den europeiska hjälpmedelsmarknaden.

Bild 1
Antirotationsbälte

Bild 2

Rätt dragriktning

Bild 3

Fel dragriktning

Bild 4

Tri-glide metoden

Antirotationsbältet ska monteras och anpassas av medicinskt/
behörig personal.
1)
Antirotationsbältet ska monteras på rullstolen fästpunkterna.
Titta efter ett rör som går under eller vid sidan av sittplattan.
2) Trä bandet genom bif. tri-glide spänne som bild 4 visar. Om
banden är för långa, klipp av överflödigt band och bränn änden.
3) Justera dragriktningen genom att spänna respektive band, bild 2.
4) Drag åt bältet på båda sidor om spännet för att få det centrerat.
Drag åt lagom hårt. Om brukaren känner obehag lossa på trycket.
5) Bälteskuddarna är justerbara i sidled. Justera dem för att ge
optimal tryckavlasting.
Efterkontroll (kontrolleras vid varje ny insittning)
• Dragriktningen enligt bild 2 • Trycket på bandet • Placeringen av
bälteskuddarna.
Daglig skötsel/Rekondanvisning
Torkas enkelt av med fuktig trasa och/eller desinfektionsmedel. Visuell
översyn av sömmar, band och spännen så att det är helt och fungerar.
Tvättråd
600, fintvätt. Ej torktumling. Torkskåp låg temperatur, vi rekommenderar dock hängtorkning (torkar snabbast). För längre hållbarhet tvätta
i tvättpåse.

Serviceintervall
För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden
kontroll utföras. Behovet måste bedömas från fall till fall, helt
beroende på användning och slitage. Arbetet ska alltid utföras
yrkesmässigt och av kvalificerad personal. Om du känner dig osäker
är du alltid välkommen att kontakta Anatomic SITT AB.
Tillåtna anpassningar
Kapning av band. Varje gång produkten ändras på något sätt måste
bedömning göras om det är en anpassning eller en specialanpassning.
En anpassning är en ändring som görs inom ramarna för produktens
CE-märke. Allt annat är specialanpassning. Anpassningar får endast
göras av den som bedöms kvalificerad för uppgiften och ska alltid
utföras på ett yrkesmässigt sätt. Att produkten är CE-märkt innebär
att den uppfyller alla relevanta europeiska säkerhetskrav.
Produkten passar till Anatomic SITT ABs sortiment av sittsystem samt
till marknadens rullstolar/sittsystem. För övriga specialkombinationer
kontakta Anatomic SITT AB.
Återvinning
En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna skall
separeras efter materialtyp.

Garanti
1 år. Använd endast reservdelar beställda från Anatomic SITT AB
Kontroller
Kontrollera kontinuerligt brukaren för att upptäcka ev. hudrodnad
som kvarstår. Om detta uppstår, sluta genast använda selen
Kontrollera regelbundet banden, (speciellt vid fästpunkterna), och
bälteskuddarna för att upptäcka ev. slitage

Denna produkt är avsedd att användas för att säkert positionera en brukare. Produkten får ej användas som säkerhetsbälte under transport,
som fasthållningsanordning för en person eller på något annat sätt som kan orsaka skada.
OBS! Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren och hjälpmedlet ska alltid utföra en
riskanalys innan användning. Om denna analys visar att det kan finnas risk för allvarlig personskada får brukaren aldrig lämnas utan tillsyn när
hjälpmedlet används.
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User manual Anti-rotational belt
Supportserien är framtagen och CE-märkt för att passa rullstolar/sittsystem på den europeiska hjälpmedelsmarknaden.

Picture 2

Picture 1

Right pulling direction

Picture 3

Wrong pulling direction

Picture 4

Tri-glide

The product must be mounted and adapted by medical/qualified
people.
1) The belt is mounted in the chair mounting points. Look for a tube
going under or at the side of the seat plate.
2) Runt the strap through the Tri-glide buckle shown in Figure 4.
If the straps are too long, cut the strap and burn the end..
3) Adjust the pulling direction by tightening the straps, picture 2.
4) Tighten the belt on both sides of the buckle to get it centered.
If the patient becomes uncomfortable release the pressure.
5) The cushions are adjustable sideways. Adjust them to provide
optimal pressure relief.
Supervisory control (check at every new adjustment)
• The pulling direction, picture 2 • The pressure of the strap • The
position of the belt cushions.

Service
In order for the product to work properly and safely, you need to
check it regularly. The need must be assessed case by case,
depending entirely on the use and wear. Work should always be
professional and qualified staff. If you are unsure, you are always
welcome to contact Anatomic SITT AB.
Allowed adaptions
Cutting the straps. Each time the product is changed in any way
you have to assess whether it is an adaptation or customization. An
adaptation is a change made in the context of the product’s CE Mark.
Everything else is a customization. Adjustments may be made only by
the person who is considered qualified for the task and should always
be performed in a professional manner. The CE mark means that the
product meets all relevant European safety requirements.

Daily care
Wipe with a damp cloth and / or disinfectants. Visual oversight of the
seams, straps and buckles, making sure it works properly.

The product fits Anatomic SITT’s seating systems as well as other
brands of wheel chairs and seating systems. For other combinations,
contact Anatomic SITT AB.

Washing instructions
600, soft wash. Do not tumble dry. Drying cabinet, low temperature,
we recommend, however, hang drying (dries faster). For longer
durability wash in laundry bag.

Recycling
A worn out part or product should be disassembled and discarded.
Separate and sort after material type.

Guarantee
1 year. Only use spare parts delivered by Anatomic SITT AB.
Controls
Make continuous checks of the user to discover any skin redness that
remains. If this occurs, immediately stop using the product.
Check the straps, (especially at the points of attachment); and
belt cushions to discover any wear.
This product is intended to securely position a user. The product should not be used as safety belt during transport, as restraint of a person or in any other manner
that could cause injury.
NOTE! The prescriber of the medical device, or someone with equivalent skills and knowledge of the patient and the medical device, must always perform a risk
analysis before use. If this analysis shows that there may be risk of serious injury, the patient must never be left unattended when the medical device is used.

Tillverkare / Manufacturer

The Support
AnatomicSerie
SITT AB is not
SE-60006 health
Norrköping
intended Box
to 6137,
redplace
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00
care staff supervision.

