ELLA STÅSTATIV

BRUKSANVISNING

1. BESKRIVELSE
1.1
1.2

Ella er et multijusterbart og annvendelig ståstativ for barn, ungdom og voksne, som hjelper til med å oppnå
en spesifikk, individuell og komfortabel stående posisjonering.
Produktet består av en sammenleggbar base med fire låsbare svinghjul og en sentral søyle påmontert
justerbare fot-, kne-, bol- og hodestøtte.

2. VIKTIG
2.1

Les alltid anvisningene før bruk. Unnlater man å lese instruksjonene kan dette medføre feilbruk, svekket
funksjon og påvirke brukerens sikkerhet.
2.2 Denne bruksanvisningen er for Ella standard, elektrisk, frontalt og dorsalt. Hvert produkt har et unikt
serienummer man finner på røret på basen. Vennligst henvis til dette nummeret ved all korrespondanse.
2.3 Materialene og skummet i Ella er innenfor alle nåværende forskrifter. Produktet samsvarer med forskriftene
for CE merking, Medical Devices Directive (MMD)93/ 42 EEC.
2.4 Ikke monter annet tilbehør enn det Hjelpemiddelspesialisten AS tilbyr på dette produktet.
2.5 Service og vedlikehold kan kun utføres av ansatte hos Hjelpemiddelspesialisten AS og NAV
Hjelpemiddelsentral. Alle reparasjoner utført av andre personer vil gjøre garantien ugyldig og
Hjelpemiddelspesialisten AS kan ikke ta ansvar for eventuelle person- eller materielle skader dette kan
medføre.
2.6 Nødvendig verktøy for å justere Ella er inkludert med stativet. Disse justeringene må kun utføres av
terapeuter. Oppbevar verktøyet sikkert og hold det unna barn.
2.7 Før bruk av Ella elektrisk for første gang, vennligst lad batteriene i 12 timer.
2.8 For å lade batteriene må laderen kobles til stikkontakt og til håndkontrollen.
2.9 Batteriene bør lades opp over natten en gang i uken for å opprettholde best mulig kapasitet.
2.10 Påse at produktet er montert godt sammen før bruk. Kontakt hjelpemiddelsentralen dersom du er usikker
på dette punktet.
2.11 Det er essensielt at utstyret/systemet rengjøres regelmessig slik ingen av stativets funksjoner svekkes og
det fortsatt er hygienisk forsvarlig å bruke. Bruk varmt såpevann, men unngå etsende og kjemiske
rengjøringsmidler.
2.12 Vennligst påse at Ella er satt opp i henhold til instruksjonene.

3. ADVARSEL
3.1 Sikre barnet umiddelbart ved å bruke bryst- og hoftebeltene og fotstroppene før du gjør
noen andre justeringer på stativet.
3.2 Advarslene og henvisningene I denne bruksanvisningen kan ikke dekke alle eventualiteter
og uforutsette situasjoner som kan oppstå. Derfor må sunn fornuft, generell varsomhet og
forsiktighet er faktorer som ikke kan bygges inn i produktet. Dette er faktorer personen som
faktisk bruker produktet må ta ansvar for.
3.3 Det er avgjørende at brukeren hele tiden blir overvåket mens de er i stativet.
LA ALDRI EN BRUKER STÅ I STATIVET UTEN OPPSYN.
3.4 Om det oppstår den minste bekymring angående bruk og funksjon på produktet, ta
umiddelbart kontakt med Hjelpemiddelspesialisten AS.
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3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

Ved overføring av brukere inn I stativet, vennligst påse at at bryst- og hoftebeltet, sammen med
fotstroppene, festes sikkert UMIDDELBART.
Ved forflytning med seil i personløfter eller takheis, vennligst påse at seilet ikke fester seg i noen av delene
på stativet.
Påse at svinghjulene er låst når stativet står stille.
Som en følge av produktets utforming bør du alltid være oppmerksom på omgivelsene i rommet når stativet
tas i bruk.
Ikke la andre personer bruke, leke med, stå på, kjøre med eller løpe rundt med stativet.
Påse at bordet alltid er påmontert når stativet brukes i frontal posisjon.
Påse at knestopperne og hoftebeltet er strammet godt fast før stativet tiltes mot stående posisjon.
Påse at produktet brukes innendørs på en jevn overflate.
Små løse deler kan være en eventuell kvelningsfare for små barn.
Hold stativet borte fra varmekilder som f.eks. åpne flammer, sigaretter, åpne peiser, ovner, radiatorer, etc.
Bruk alltid alle tilgjengelige fikseringsmuligheter tilgjengelig på stativet.

4. INNHOLD
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Base (sammenleggbar med enten manuell eller elektrisk tilt)
Vertikalt hodestøttestag, 1 stk.
Hodestøtte, 1 stk.
Bord m/festestag, 1 par
Bordholder, 1 stk.
Søyle m/følgende påmontert
Bolstøtte m/sidestøtter og brystbelte
Bekkenstøtte m/hoftestøtter og hoftebelte
Knestoppere, 1 par
Fotstøtter m/stropper, 1 par
5 mm unbrako nøkkel m/T-håndtak, 1 stk.
Håndkontroll og batterilader (kun elektriske modeller)

5. MONTERING
5.1
5.2

Sett opp basen ved å løfte tiltmekanismen opp og sikres den med de to festeskruene.
VIKTIG!! Pass på at skruene strammes godt.
Feste den oppreiste søylen på vippepunktet med sikkerhetsbolten og sikkerhetsskruen på baksiden.

5.3

Det vertikale staget til hodestøtten monteres i passende hull i midten av søylen.
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6. TILPASNINGER

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Justering av knestoppere
Dybdejustering av hodestøtte
Høydejustering av bol- og bekkenstøtte.
Justering av sidestøtter
Justering av fotstøtter
Utløserpedal for tilt
Høydejustering av bord

7. OPPSETT
7.1

Høydejusteringen for bol- og bekkenstøtte er på siden
av søylen. Fotstøttene kan også justeres individuelt på
hver av sidene. Alle justeres med 5 mm unbrakonøkkel.
7.2 Start med bordet i absolutt laveste posisjon.
Dette vil videre diktere minimumshøyden på
bolstøtten.
7.3 Juster bolstøtten slik at toppen på bordet er
på samme høyde som sidestøttenes nedre kant.
7.4 Juster fotstøttene til riktig høyde.
7.5 Knestoppernes høyde måles fra fotstøttene.
Disse plasseres rett i underkant av kneskålen.
7.6 Juster bekkenstøtten slik at brukers hofteledd
treffer midt på de laterale hoftestøttene.
7.7 Side- og hoftestøtter kan justeres individuelt i bade
høyde, bredde og horisontal vinkel.
7.8 Høyden på bordfestet justeres med håndskruen
på baksiden av søylen.
7.9 Håndskruen for å justere høyden på hodestøtten
er på høyre side av søylen.
7.10 Det er et kuleledd bak hodestøtteputen som tillater
fri posisjonering av hodestøtten.
7.11 Utløserpedalen for tilten har en sikringsbolt som må
løses ut før bruk.
7.12.1 Dette gjøres ved å dra hodet ut og rotere det 90°for å fiksere den i en åpen posisjon.
7.12.2 Utløs tilten ved å trykke ned pedalen med foten din, samtidig som man holder godt tak i rammen.
7.13 Knestopperne har en polstret festestropp. Takket være de store D-ringene, kan disse festes enkelt med en
hånd, samtidig som man holder brukerens ben nede med den andre. Stroppen dras igjennom D-ringen og
tilbake igjen og festes med borrelås.
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8. SIDESTØTTER

8.1
8.2

Trykk på knappen for å utløse svingmekanismen på
sidestøtten.
Mekanismen låser seg i en rett 90°vinkel.

9. BYTTE MELLOM DORSAL OG FRONTAL
9.1 Fra dorsal til frontal:
9.1.1 Fjern hodestøtten fra søylen
9.1.2 Påfør bordet fra den andre siden
9.1.3 Roter fotstøttene 180°
9.2 Fra frontal til dorsal:
9.2.1 Påfør hodestøtten i søylen
9.2.2 Følg punkt 10.1.2 og 10.1.3

9.1.1

9.1.2

9.1.3
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10. TEKNISKE DATA

ELLA FRONTAL
Artikkelnummer
HMS nummer
Brukerhøyde
Maksimal bredde
Maksimal lengde
Hjuldiameter
Snudiameter
Egenvekt
Maksimal brukervekt

ELLA
Artikkelnummer
HMS nummer
Brukerhøyde
Maksimal bredde
Maksimal lengde
Hjuldiameter
Snudiameter
Egenvekt
Maksimal brukervekt

ELLA ELEKTRISK
Artikkelnummer
HMS nummer
Brukerhøyde
Maksimal bredde
Maksimal lengde
Hjuldiameter
Snudiameter
Egenvekt
Maksimal brukervekt
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Ella Frontal str. 1
9310F

Ella Frontal str. 2
9320F

Ella Frontal str. 3
9330F

60-95 cm
58 cm
75 cm
10 cm
100 cm
28 kg
30 kg

90-130 cm
58 cm
75 cm
10 cm
100 cm
29 kg
40 kg

120-155 cm
70 cm
100 cm
10 cm
135 cm
32 kg
55 kg

Ella str. 1
9310
234692
60-95 cm
58 cm
75 cm
10 cm
100 cm
28 kg
30 kg

Ella str. 2
9320
234693
90-130 cm
58 cm
75 cm
10 cm
100 cm
29 kg
40 kg

Ella str. 3
9330
234694
120-155 cm
70 cm
100 cm
10 cm
135 cm
32 kg
55 kg

Ella El. str. 1
9310EL
234695
60-95 cm
58 cm
75 cm
10 cm
100 cm
32 kg
30 kg

Ella El. str. 2
9320EL
234696
90-130 cm
58 cm
75 cm
10 cm
100 cm
35 kg
40 kg

Ella El. str. 3
9330EL
234697
120-155 cm
70 cm
100 cm
10 cm
135 cm
38 kg
55 kg

Ella El. str. 4
9341EL
234698
130-180 cm
75 cm
110 cm
10 cm
145 cm
47 kg
80 kg

11. AVSLUTTENDE BEMERKNINGER
11.1

Ikke ta produktet i bruk dersom du ikke har fått en inngående opplæring fra terapeut. Som en primær
omsorgsperson bør du alltid være bevisst ditt ansvar med tanke på sikker bruk av produktet.
11.2 Dette produktet er utlevert fra NAV og terapeut og leverandør skal ha justert det for å passe til brukerens
behov. Dersom produktet ikke er tilpasset av terapeut eller en representant fra Hjelpemiddelspesialisten
AS, ikke ta det i bruk.
11.3 Pass på at denne bruksanvisningen oppbevares trygt.
11.4 Vedlikehold og rengjøringsprosedyrer må følges i henhold til bruksanvisningen for å forsikre at brukeren
har det trygt og best mulig i stativet.
11.5 Det er viktig at man som primær omsorgsperson har en forståelse av korrekt bruk av produktet, og hva
som er uriktig bruk.
11.6 Sikre barnet umiddelbart med bryst- og hoftebeltet, samt stroppene på fotstøttene.
11.7 Bruk alltid alle posisjoneringsmuligheter tilgjengelig på stativet.
11.8 Påse at produktet brukes innendørs på en jevn overflate.
11.9 Det er avgjørende at brukeren hele tiden blir overvåket mens de er i stativet.
11.10 LA ALDRI EN BRUKER STÅ I STATIVET UTEN OPPSYN.
11.11 VEDLIKEHOLD
Rengjøring
Bruk av desinfiserende midler: Bruk midler med mindre enn 1% (10000ppm) som f.eks Clorox
Healtcare desinfiksjonsservietter.
•
•

Basen og de forkrommede delene bør rengjøres med en myk, fuktig klut.
Trekket kan rengjøres i vaskemaskin på 30 grader.

Vedlikehold
Ikke ta produktet i bruk dersom det er defekt. Om du oppdager feil bør lokal terapeut, NAV
Hjelpemiddelsentral eller Hjelpemiddelspesialisten AS kontaktes umiddelbart.
•
•

Kontroller at alle skruene på stativet sitter stramt.
Kontroller låsefunksjonen på hjulene regelmessig.

11.12 Renovering og resirkulering
Når man eventuelt gir fra seg produktet må all nødvendig dokumentasjon sendes videre med produktet.
Resirkulering håndteres av NAV Hjelpemiddelsentral.

Hjelpemiddelspesialisten AS
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo
Tlf: 66 81 60 70
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no

