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Produktet er produsert av Anatomic Sitt i Norrköping AB
Postadresse: Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Besøksadresse: Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Telefon: 011-161800
E-post: info@anatomicsitt.com
Webside: anatomicsitt.com
Facebook: facebook.com/anatomicsitt

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. Vedlikehold og rengjøring
Fôret (det blå materialet nærmest kroppen) skal håndvaskes. Du kan for eksempel bruke en
myk svamp. Fôret må tørkes i romtemperatur og må ikke plasseres mot en direkte varmekilde.
Det må ikke tørkes i et tørkeskap eller tørketrommel, da det kan miste formen sin.
Plastinnlegget vaskes med en svamp eller myk børste. Du kan bruke mildt vaske- eller
desinfeksjonsmiddel om nødvendig.

For plassering av seler og hoftebelter fra Anatomic Sitt AB, følg anbefalingene for fastsydde
vaskeråd (maskinvask 600C.)

Kontroll av slitasje
Kontroller posisjonerings- og festestroppene regelmessig, spesielt ved festepunktene.

Observer!

Setet er tilpasset brukeren. Vær derfor obs på rødhet og trykkmerker etc.

Observer!

Om du ikke er fornøyd med sitsen eller om problemer oppstår, vennligst kontakt
din helsearbeider, hjelpemiddelsentral eller Hjelpemiddelspesialisten AS.
Kontaktinformasjon til helsearbeider og hjelpemiddelsentral
finnes på etiketten ”Spesialtilpasset produkt”.
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2. Bruk av setet

1. Kontroller at setet er godt festet til understellet og at den har riktig helning.
2. Pass på at hpndbremsen er låst og at rullerstolen står på et stabilt underlag.
3. Start med å /tilte vippe setet så langt bakover som mulig før brukeren plasseres i setet.
4. Plasser brukeren i sitsen. Pass på at brukeren kommer skikkelig inn i setet. Kontroller med
hånden ved baken. Bekkenet skal være i en så rett posisjon som mulig. Etterjuster ved
behov.
5. Fikser bekkenet med hoftebeltet. Om belteputer
finnes skal de plasseres med fokus på siden som
brukeren vrir/spenner utover først. Plassèr
hoftebeltet over hoften se fig.1. Justèr beltets
posisjon ved hjelp av de bakre båndene/
innfestingen, dette gjøres for få beltespennen
sentrert på brukeren. Justèr hoftepolstrene slik
at de ligger på hoftekammen. Stram til beltet.
Beltet skal sitte stramt slik at bekkenet holdes
på plass. Tommelfingerregel: du skal akkurat få
plass til en finger mellom hoftekam og polster.
Sjekk at spennen er lukket.

For å tilte, skyv spaken på baksiden
av ryggprofilen nedover.

Bilde 1
Bekkenet tipper bakover

Riktig trekkeretning

Feil trekkeretning

6. Fikser sele og evt. andre belter.
7. Tilt tilbake stolen i normal stilling. Bruk tiltfunksjonen i løpet av dagen for å skape
variasjon i trykkfordelingen på kroppen.
8. Skjekk at alle støtter sitter korrekt og stabilt.
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OBS!
Mange brukere orker bare å sitte i en aktiv stilling i korte perioder. Gjennom å endre fra aktiv
sitting til hvilestilling flere ganger om dagen får brukeren en mer behagelig sitteopplevelse og
trykket vil også fordeles. Dette forhindrer begynnende sittesår.

3. Resirkulering
Kontroller alle bevegelige deler med fokus på slitasje. Bytt ved behov.
Om du kjenner deg usikker kan du kontakte oss på telefon 66 81 60 70 eller via e-post:
firmapost@hm-spes.no

4. Gjenvinning
En oppbrukt del eller produkt demonteres og skrotes. Delene skal separeres etter materialtype
og leveres inn på lokal gjenvinningstasjon.
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Anatomic Sitt AB (produsent)
Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden
Tel +46 11 16 18 00
Fax +46 11 16 20 05
Besøksadresse
Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com
facebook.com/anatomicsitt
youtube.com/anatomicsitt

Hjelpemiddelspesialisten AS
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo
Tlf: 66 81 60 70
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