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

Kontrollera att det finns
tillräckligt utrymme för
halsen.
Selen MÅSTE användas
i kombination med ett
höftbälte!

Rätt dragriktning

Fel dragriktning

Produkten ska monteras
och anpassas av medicinsk/behörig personal.
Positioneringsserien
Support är inte avsedd
att ersätta vårdpersonalens tillsyn.

Montering på sittsystem eller rullstol:
1) Montera först positioneringsbältet, SittBelt, med rätt dragriktning
för att positionera och ev. korrigera brukarens bäcken optimalt
2) Montera sedan positioneringsselen, H-Sele, i rätt dragriktning för
att positionera och ev. korrigera brukarens bäcken optimalt
3) Montera selens nedre fästpunkter snett nedåt så ”högt” upp som
möjligt. Se exempel nedan på infästning Sharky & Delfi
4) Montering av övre fästpunkter. Montera selens övre fästpunkter i
lämplig placering
Alt. 1 - Vid montering på fast rygg - Öppningsbart bandlås fästs med
skruv. OBS - Islagsmutterns taggar ska låsa i träryggen
Alt. 2 - Vid montering runt ramrören, trä bandet enl. bild ”Triglide”
Alt. 3 - Vid montering på ”hängmatterygg”, används ”fäste mellan
körhandtag”, FMK.
Dragriktning, övre fästpunkter:
Dragriktningen för de övre fästpunkterna bör vara isamma höjd som
axelpartiet för att förhindra att axeln trycks nedåt. Vid behov finns
förhöjningsstag att köpa som tillbehör. (art. 3715)

Nedre infästningsbeslag
Zitzi Delfi Pro

Nedre infästningsbeslag
Zitzi Sharky Pro

Tri-glide metoden
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
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.

Efterkontroll: Kontrolleras vid varje ny insittning:
• dragriktningen • trycket på bandet • att det finns tillräkligt med
utrymme vid hals • placeringen av bälteskuddarna

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.

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.

Produkten passar till Anatomic SITT ABs sortiment av sittsystem samt
till marknadens rullstolar/sittsystem. För övriga specialkombinationer
kontakta Anatomic SITT AB.

Tvättråd
600, fintvätt. Ej torktumling. Torkskåp låg temperatur, vi rekommenderar dock hängtorkning (torkar snabbast). För längre hållbarhet tvätta
i tvättpåse.

Återvinning
En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna skall
separeras efter materialtyp.

Justering av H-sele:
1) Drag åt selen med hjälp av infästningsspännena
2) Kontrollera att tillräckligt utrymme för halsen

Garanti
1 år. Använd endast reservdelar beställda från Anatomic SITT AB
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.

Tillverkare / Manufacturer
Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-60006 Norrköping
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00

