GRAVITY CHAIR

BRUKSANVISNING

Kjære kunde!

Gratulerer med din nye Gravity Chair. Før du tar i bruk din Gravity Chair, bør du lese
bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke stolen din riktig og uten problemer.
EG-Konformitetsforklaring for medisinske produkter (etter vedlegg II, V, VI og VIII av
EG-retningslinjen over medisinske produkter 93/42/EWG):
Vi erklærer herved at sittesystemet Gravity Chair tilsvarer bestemmelse av medisinsk produktlov og retningslinje 93/42EWG. Selve produksjon av Gravity Chair skjer under kvalitetskontroll
etter DIN EN ISO 9100 eller DIN EN 46001.
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Kontaktinformasjon
Hjelpemiddelspesialisten AS
Rosenholmveien 22
1252 Oslo
Tlf: 66 81 60 70
E-post: firmapost@hm-spes.no
Webside: www.hm-spes.no.
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1. Generelt
Gravity Chair er et aktivt og korrigerende sittesystem utviklet for fysisk og mentalt utviklingshemmede barn,
unge og voksne. Oppbyggingen av stolens funksjon kan sammen med planlagte og terapeutiske behandlingstiltak gi en målrettet og hensiktsmessig sittestilling. Det er muligheter for å korrigere og støtte sitteposisjonen til
brukeren. Dette innebærer en omfattende innsats, tilpasset handikappede for den enkelte brukerens praktiske
behov i den daglige behandlingen.
Ved å sitte i stolen, støtter Gravity Chair brukeren fra alle sider og stabiliserer brukerens holdning, uten ekstra
polstring og fiksering. Her spiller kileputen en viktig rolle og sørger for at sete og rygg alltid er i riktig vinkel, slik
at hoftene bærer kroppsvekten. Gravity Chair gjør det mulig å oppnå en komfortabel sittestilling for brukere som
ellers kun kan slappe av i liggende posisjon. De høye armlenene sørger for at brukerens skuldre alltid holder seg
i en riktig posisjon. Brukeren oppnår en stabil sitteposisjon, og vil også hjelpe til en mer korrekt pusteteknikk.

Hodestøtte
Brannsikkert
polyestertrekk

Hoftebelte
Lomme

Setepolster

2. Brukergruppe
Behandling av sykdomsbildet er karakterisert gjennom spesielle bevegelsesinnskrenkninger og/eller typiske
feilholdninger som ikke kan korrigeres av pasienten gjennom egen kraft. Det er både ved aktiv terapeutisk
behandling og daglig omsorg, at korrigerende sittesystemer er av avgjørende betydning for forebygging av
kroppens posisjon slik at den ikke forverrer seg, i form av deformasjoner og kontrakturer.
Gravity Chair kan gi ønsket hjelp hos barn, unge og voksne med følgende sykdomsbilde: Cerebral parese,
hypotoni, muskelsykdom, syndromsykdom, flerhandikappsykdom, stoffskiftesykdom, skader etter hode/hjerne
trauma.
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3. Innstillingsmuligheter
Sitteposisjonene kan stilles inn på forskjellige måter. Her er spesielt den korrigerende posisjoneringen av
hoften viktig. Gjennom hoftebeltet blir pasienten fiksert i en sitteposisjon som stopper en frem- og
tilbaketipping. Brukeren, som får mer stabilitet i kroppen og hodet, kan i sittende posisjon oppnå kontakt med
andre og aktivt kommunisere. For brukerens egen sanseutvikling er dette spesielt viktig.

4. Risiko
Gjennom korrekt bruk finnes det ingen risiko ved bruk av Gravity Chair. Sitteenheten er produsert i helskumgummi og har et trykkavlastende polyestertrekk som gjør at sittesår ikke forekommer.
Følgende instruks må følges:
Ved benyttelse på brukere med spasmer og rykninger må det passes på slik at brukeren ikke faller ut av
Gravity Chair. Ved benyttelse på brukere med skjev sittestilling på kroppen, kan kileputen forsiktig bli brukt fra
siden for å korrigere holdningen. Når dette gjøres, må det påses at ikke brukerens stabilitet påvirkes.
Bruk i over 30 minutter i den samme posisjonen, kan forårsake smerter. Brukere som ikke selv kan endre
sittestilling, skal ved bruk av Gravity Chair ha hjelp av pleier eller lignende. Brukes det både Gravity Chair og
en annen avlastningsstol, anbefales det en god skifterytme mellom begge stoler og i en regelmessig passende
avstand.
La ikke brukeren sitte i Gravity Chair uten oppsyn. Stolen kan tippe og skade bruker. Gravity Chair er ikke et
leketøy, og bruk av stolen utenfor dens primæroppgave kan forårsake ulykker.

5. Pleie/vask av trekk
Trekket på Gravity Chair består av polyester som er behandlet med Dartex, for å gi et brannsikkert stoff.
Setepolstret består av 100 % polyester. Ved regelmessig vask, benytt en fuktig klut for rengjøring. Ved sterk
skittent, benytt finvaskprogram 400. Benytt et mildt vaskemiddel ved rengjøring av trekk og polster.
Ved benyttelse av sentrifuge og tørketrommel kan trekket krympe. Det anbefales å sette trekket på setet igjen
når det er halvfuktig, og la det tørke på setet.

6. Standardutstyr og tilbehør
Gravity Chair består av:
•
•
•
•
•
•
•

Komplett seteform av skumgummi
Trekk som er lette å ta av for vask
Kilepute
Ekstra setepolster
Hodestøtte (i forbedret form og størrelse)
Avtakbar lomme
Hoftebelte

I tillegg kan det leveres følgende tilbehør:
•
•
•
•

Terapibord
Gyngeunderstell
Rulleunderstell
Inkontinenspolster i setet

Innleggspolster på 2 cm kan legges inn på høyre og venstre side, under trekket, for å redusere sittebredden.
(Monteres på fabrikken) Firepunktsbelte istedenfor hoftebelte (Monteres på fabrikken) Abduksjonskile etter mål,
trekk i blått kunstskinn (Monteres på fabrikken)
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7. Avfallshåndtering
Gravity Chair kan kastes som restavfall, eller leveres på nærmeste søppelfylling.

8. Garanti
1.
2.
3.

Garantien gjelder for materialskader på produktet som oppstår i garantitiden.
Garantitiden er et år etter kjøp av produktet.
Garantien dekker ikke følgende:
• Feil og usakkyndig bruk
• Produktforandringer
• Garantiskjema uten navn og stempel fra forhandler, der produktet er kjøpt.
• Dersom garantiskjema ikke kan fremlegges.

Vedlikeholdsservice:
Hvis det oppstår et problem innenfor garantitiden, ta kontakt med din lokale forhandler.
Garantiseddel må fremlegges.
OBS!
Garantiseddelen blir ikke erstattet, ta derfor godt vare på den.
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Hjelpemiddelspesialisten AS
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo
Tlf: 66 81 60 70
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no

