ZITZI STARFISH PRO
DUSJ- OG TOALETTSTOL

BRUKSANVISNING

Innhold

Denne brosjyren inneholder informasjon om hvordan Zitzi Stafish Pro skal brukes, hvordan
vedlikeholde den, advarsler om ting man skal være oppmerksom på og andre viktige
opplysninger. Før Zitzi Starfish Pro tas i bruk, anbefales det å lese denne bruksanvisningen.
Hvis du har spørsmål om Zitzi Starfish Pro, kontakt Hjelpemiddelspesialisten AS.
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1. Produsent
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
Instruksjonsfilmer: youtube.com/anatomicsitt
Facebook: facebook.com/anatomicsitt
Eudamed-registreringsnummer/SRN: SE-MF-000002240
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2. Spesialtilpasning

Kryss av i ruten ved eventuell
spesialtilpasning av produktet.
CE-merkingen slutter å gjelde
for spesialtilpassede produkter.

3. Introduksjon
3.1 Innledning
Gratulerer med valg av hjelpemiddel. Vi håper du vil få stor glede av å bruke dette produktet.
For at du skal få mest ut av produktet på en trygg og sikker måte, er det viktig at du leser
denne bruksanvisningen nøye. Dette gjelder bruker og alle personer i brukers nærhet.
Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Nye utgaver kan lastes ned fra Anatomic Sitt
sin hjemmeside: www.anatomicsitt.com.

3.2 Kontakt og korrespondanse
Produktetiketten inneholder produktets artikkelnunner samt serienummer (hovedprodukt)
eller LOT-nummer (tilbehør). Disse numrene må oppgis i korrespondanse med Anatomic Sitt
angående produktene.

3.3 CE-merking - klassifisering
Hjelpemiddelet med tilbehør er et CE-merkets medisinsk utstyr, klasse I, i henhold til
klassifiseringsreglene i vedlegg VIII (EU) 2017/745.

3.4 Samsvarserklæring
Produktet oppfyller kravene til medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745 om
medisinsk utstyr, Se gjeldende EU-samsvarserklæring for produktvarianter og tilbehør, www.
anatomicsitt.com/dokument.

4. Tiltenkt bruk
Zitzi Starfish Pro er et høydejusterbar hygieneunderstell med hjul, beregnet for å muliggjøre
personlig hygiene for personer med problemer med å bruke standard toalett eller dusj.
Hygieneunderstellet har flere justeringsmuligheter og kan utsyres med diverse tilbehør for å
oppnå en bestemt sittestilling. Zitzi Starfish Pro er et gjenbruksprodukt.
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5. Understell
5.1 Manuelt understell
Sitteenheten kan justeres til ønsket høyde før brukeren settes i setet. Løsne spaken (A) på
begge sider (posisjon B) slik at de ikke er helt strammet, men kan styres inn i sporene. Løft
setet ut av sporene og sett setet inn i sporene i ønsket høyde. Pass på å skyve setet godt inn
i sporene. Avslutt med å stramme spaken (A).

5.2 Hev-/senk understell - gassfjær
Sitteenheten kan heves og senkes til ønsket høyde. Dette gjøres ved å pumpe pedalen (C).
Sørg for å pumpe med milde bevegelser for å gjøre økningen behagelig for brukeren. For å
senke enheten, sett en fot under pedalen og skyv den oppover.
Vær oppmerksom på eventuell klemfare!
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6. Hjul
6.1 Brems på hjul
Trykk på bremsepedalen (A) med foten for å låse
hjulet, Løfte pedalen for å frigjøre hjulet.

7. Rygg
For å justere ryggstøtten (A), løsne de fire skruene (B) som fester ryggstøtten til ryggprofilen.
Juster til ønsket høyde og stram skruene (B). Grovjuster høyden på bryststøttebraketten ved å
løsne de fire skruene (C) som fester braketten til ryggprofilen. Juster til ønsket høyde og stram
skruene (C). Bryststøttene kan nå finjusteres ved å løsne låsespaken (D). Juster bryststøtten
til ønsket posisjon og lås låsespaken (D).
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8. Hoftevinkel
Ved justering av hoftevinkelen, start med å løsne sikkerhetsspaken (A). Pass på at du har et
stabilt grep på styret samtidig som tiltutløseren (B) trykkes inn. Juster ryggstøtten til ønsket
vinkel og slipp utløserknappen (B). Avslutt med å stramme sikkerhetsspaken (A).

OBS! Pass på at kabelen for tiltutløseren alltid er fri etter
justering og husk å stramme sikkerhetsspaken!
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9. Tilt av sitteenhet
Når setetilten skal justeres, må du ha et stabilt grep om styret samtidig som tiltutløseren (A)
trykkes inn. Juster setet til ønsket vinkel og slitt utløseren (A). Følg med på brukeren og sørg
for at ingenting kommer i veien eller på annen måte skader brukeren.

OBS! Pass på at kabelen for tiltutløseren alltid er fri etter justering!
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10. Hoftestøtte
Hoftestøtten monteres inn i nedre kant av ryggprofilen. Før inn (A) og skyv opp hoftestøtten
til ønsket høyde. Stram skruene (B). Juster vinkelbraketten til ønsket posisjon sideveis. Stram
gantergrepet (C). Juster hoftebraketten til ønsket dybde og stram gantergrepet (D).
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11. Armstøtter ryggmontert
Montering armstøtter
Armstøtten skal monteres på ryggprofilen. Monter armstøttebraketten som vist på bildet.
Juster til ønsket høyde og stram til skruene (A).
Justering av armstøttebredde
Løsne skrue (B) og juster til ønsket bredde. Stram skruen.

Dybdejustering, armstøtte
Løsne skrue (C) og juster til ønsket posisjon. Stram skruen.

Av/på armstøtten
Løsne skrue (B) og dra ut armstøtten sideveis.
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12. Armstøtte - understell
12.1 Montering på manuelt understell
Armstøtten må monteres på sideplate (A). Monter
skruene (B) gjennom de forsenkede hullene i platen,
gjennom avstandsstykket (C) og inn i de gjengede
hullene på armstøtten.

12.2 Utfellbar armstøtte
Armstøtten kan felles ut og ned. Trekk armstøtten på
skrå opp og bakover. Vri deretter armstøtten bort fra
understellet til armstøtten fester seg i neste hakk.

12.3 Montering på hydraulisk understell
Armstøtten må monteres på ytre sideplate (A).
Monter skruene (B) gjennom de sentrale
hullene på platen og inn i gjengede hullene
på armstøtten.

12.4 Utfellbar armstøtte
Armstøtten kan felles ut og ned. Dra armstøtten
på skrå opp og bakover. Vri deretter armstøtten vekk
fra understellet til armstøtten fester seg i neste hakk.
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13. Kjørebøyle
Løsne skruene (A) akkurat nok til å kunne tre inn i (B) i profilen (C). Juster til ønsket høyde
og stram skruene (A).

OBS! Pass på at kabelen for tiltutløseren alltid er fri etter justering!
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14. Hodestøtte
14.1 Montering /justering av hodestøtte
Fjern plastlokket på ryggstøtten. Monter hodestøttebraketten
(B) på ryggstøtten. Løsne skruene (A) akkurat nok til at
de kan justeres for hånd. Sett brukeren i sitteenheten
og juster til ønsket posisjon. Stram alle skruer og sett
plastlokket på.

14.2 Ta av hodestøtten
Løsne gantergrepet (C) for å ta av hodestøtten.
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15. Fotstøtte
15.1 Montere/ta av fotstøtte
Skyv inn fotstøtten, se bilde.
Skru gantergrepet (A). Ønskes mer
permanent feste, så kan gantergrepet
byttes ut med skruer (C) (som følger med
stolen ved levering). Fjern fotstøtten ved å
løsne gantergrepet (A) og trekk ut fotstøtten.

15.2 Vinkeljustering ved kneleddet
Løsne gantergrepet (B) og juster til ønsket vinkel.
Stram gantergrepet.

TIPS! For å unngå at fotstøtten kolliderer
med understellet, bør fotstøtten stilles inn
når sitteenheten er:
- I laveste mulige posisjon og tiltet framover for
hydraulisk stol.
- Tiltet framover for manuelt understell.

15.3 Fast fotstøttebrakett
For å justere høyden på fotstøtten, løsne gantergrept (A) litt for
å justere til ønsket høyde. Stram gantergrepet. For å justere
vinkelen på fotstøtten, løsne skruen (B) litt. Juster til ønsket
vinkel og stram skruen (B).
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15.4 Fjærende fotstøtteadapter
For å justere høyden på fotstøtten, løsne skrue (D) litt for å justere
til ønsket høyde. Stram skrue (D). For å justere vinkelen på fotstøtten,
løsne skrue (C) litt. Juster til ønsket vinkel og stram skrue (C).

15.5 Oppfellbar fotstøttebrakett
For å justere høyden på fotstøtten, løsne gantergrepet (A)
litt for å justere til ønsket høyde. Stram gantergrepet.
For å bruke den oppfellbare funksjonen, løft fotstøtteplaten i forkant. For å justere vinkelen på fotplaten,
løsne skruen (B) litt. Juster til ønsket vinkel og stram skruen (B).

15.6 Kuleleddadapter
For å justere høyden på fotplaten, løsne gantergrepet (A)
litt og juster til ønsket høyde. Stram gantergrepet.
For å bruke kuleleddfunksjonen, løsne først skruene (B)
og (C) og juster til ønsket posisjon.
Stram skruene (B) og lås posisjonen med
skruen (C). For å justere fotplaten i dybden,
løsne skruene (D) litt. Juster til ønsket posisjon
og stram skruene (D).
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16. Leggstøtte
16.1 Montering
Før montering av leggstøtte kan utføres, må du
først fjerne eventuelle fotstøtter. Løsne
gantergrepet (F) som holder fotstøtten på
plass på fotstøttestaget. Dra så fotstøtteplaten og braketten ned.
Monter leggstøtten ved å skyve (C) inn
i fotstøttestaget, juster til ønsket
høyde og stram skruene (E).
Monter deretter fotstøtten.

16.2 Høydejustering
For å justere høyden på
leggstøtten, løsne skruene (E)
litt og juster deretter til ønsket
høyde. Stram deretter til
skruene (E).

16.3 Breddejustering
For å justere bredden på leggstøtten,
løsne skruene (A) litt og juster deretter
til ønsket bredde.
Stram til skruene (A).

Fotplate
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17. Potte
Montering
Monter potten ved å skyve inn kantene i sporene (A) bak under setet. Skyv potten til den
støter mot røret i framkant.

OBS! IKKE tilt stolen ved bruk av potte!

18. Urinskjerm
Monter urinskjerm ved å kile det ned mellom bendelerne. Tilpass høyden på urinskjermen for
å passe brukeren. Ved bruk av potte bør du kappe til urinskjermen nederst slik at underkanten
hviler mot bunnen av potten.
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19. Tekniske data - Zitzi Starfish Pro
Størrelse 1

Størrelse 2

Størrelse 3

Passer brukerlengde

ca. 120-145 cm

ca. 140-175 cm

ca. 170-200 cm

Understell med hel
sittedel

Sittedel hel str. 1

Sittedel hel str. 2

Sittedel hel str. 3

300-380 mm

360-470 mm

450-550 mm

Sittebredde m/fôr (B)

365-395 mm

435-465 mm

495-525 mm

80-110 mm

100-130 mm

125-155 mm

Understell med delt
sittedel

Sittedel delt str. 1

Sittedel delt str. 2

Sittedel delt str. 3

300-380 mm

360-470 mm

450-550 mm

Sittebredde (B)*

350-485 mm

380-510 mm

390-520 mm

185 mm

200 mm

Sittedybde (A)

Sittedybde (A)

Bredde ben med fôr (D) 165 mm
Str. hygieneuttak (C)

50-180 mm

40-170 mm

30-160 mm

Justerbart toalett,
manuell
Hydraulisk/El.

41-51 cm

41-51 cm

41-51 cm

41-66 cm

41-66 cm

41-66 cm

50-63 cm

50-63 cm

50-63 cm

50-78 cm

50-78 cm

50-78 cm

Tilt

-50 til +300

-50 til +300

-50 til +300

Hofte/ryggvinkel

-100 til +350

-100 til +350

-100 til +350

Understell, bredde (H)

540 mm

540 mm

590 mm

Understell, lengde (I)

690 mm

690 mm

790 mm

Hjul

100 mm

100 mm

100 mm

Frigang

65 mm

65 mm

65 mm

Ca. vekt inkl. nakkestøtte, fotstøtte og
armlener

31 kg

33 kg

35 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

Sittehøyde, manuell
understell**
Sittehøyde,
hydraulisk/El.

Maks. brukervekt
manuell understell
Maks brukervekt
hydraulisk/El.

*Maks. sittebredde oppnås når setedelene er montert i ytre spor på seteplaten
**Ekskl. fôr
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HEL SITTEDEL

DELT SITTEDEL

Rammefarge: RAL 9010

RYGG Høyde (mm)

Plast (E) Profil

Str. 1
Str. 2
Str. 3

460
560
660

450
550
650

BRYSTSTØTTE (mm)
Bredde (F) Dybde (G)

Høyde (H)

210-300
240-340
300-400

210
230
260

140
170
200

Bryststøttebraketten justeres fritt i høyden på
ryggprofilen. Hver bryststøtte kan justeres individuelt 85
mm vertikalt og 45 mm vannrett.

BORD

MÅL

Bord std.
Str. 1
Str. 2
Str. 3
Str. 4
Str. 5

A
B
C
D
480 x 450 x 240 x 250 mm
540 x 515 x 260 x 290 mm
570 x 570 x 280 x 340 mm
660 x 600 x 320 x 385 mm
660 x 650 x 320 x 435 mm

Støttebord
Str. 1
Str. 2
Str. 3
Str. 4

A
B
C
D
380 x 450 x 230 x 260 mm
430 x 510 x 260 x 300 mm
490 x 580 x 300 x 340 mm
540 x 640 x 330 x 380 mm

BORD STD.

FOTSTØTTE

Mål B x D

Helt str. 1
Helt str. 2
Helt str. 3

345 x 225 mm
380 x 255 mm
380 x 310 mm

Delt str. 1
Delt str. 2
Delt str. 3

160 x 220 mm
180 x 255 mm
180 x 305 mm

STØTTEBORD

MÅL STARFISH ARMSTØTTER
Armstøtter fra base

Mål inne i armstøtten

Armstøtte fra rygg

Mål inne i armstøtten

Ramme str. 1-2 man.
Ramme str. 1-2 hydr./el
Ramme str. 3 man.
Ramme str. 3 hydr./el

Hel fotplate

Armstøtte str. 1
Armstøtte str. 2
Armstøtte str. 3

42 cm
38 cm/42 cm*
52 cm
48 cm/52 cm*
30-42 cm
36-48 cm
44-54 cm

*Montering på innside/utside av ramme

HOFTESTØTTE
Delt fotplater
Str.
Stagets lengde:

1

2

3

30

40

50 cm

OBS! Velg bord etter den totale bredden ved stamme,
inkl. benstøtte

Str. 1-2
Str. 3

Bredde x høyde

220 x 140 mm
260 x 165 mm
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20. Vedlikehold
Serviceintervall

For at hjelpemiddelet skal fungere trygt og sikkert bør det uføres regelmessig service og
kontroll. Behovet av service varierer og må vurderes fra stol til stol avhengig av bruk og
slitasje. Kontroller alle bevegelige deler og fester med tanke på slitasje. Arbeidet skal alltid
utføres av kvalifisert personell. Ta gjerne kontakt med Hjelpemiddelspesialisten AS.

Regelmessig vedlikehold i hjemmet

Etter bad/dusj, løsne alle polstre for kortere tørketid. Da holder polstrene lenger. Bruk svamp
og såpe ved rengjøring av stolen, eller milde antibakterielle rengjøringsmiddel.
Polster er forbruksvarer og skal byttes ut ved behov. Belter og seler kan vaskes i 60°C finvask,
men skal ikke tørketromles eller tørkes i tørkeskap. Bruk vaskepose.

Tiltsylinder må aktiveres regelmessig

Tiltsylinderen bør brukes regelmessig for å opprettholde sin funksjon. Hvis produktet ikke
brukes må tiltsylinderen aktiveres minst en gang hver sjette måned. Dessuten bør stolen
lagres slik at sylinderstangen peker ned. Ellers kan sylinderns tetning gå ødelegges og
sylinderen slutte å virke.

Verktøy

Verktøyet (4 mm umbraconøkkel) du trenger er integrert i toppen av ryggprofilen.

Garanti

1 år mot fabrikakasjonsfeil.

Kombinasjoner

Zitzi Starfish Pro er et CE-merket produkt som kan kombineres med samtlige tilbehør som
beskrives i denne bruksanvisning. For andre kombinasjoner vennligst kontakt
Hjelpemiddelspesialisten AS.

Reservedeler

For at Zitzi Starfish Pro ska beholde sin CE-merking skal det kun brukes originale
reservedeler fra produsenten Anatomic SITT AB.
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Resirkulering

Rengjør stolen med svamp/klut og vaskemiddel, eller mildt antibakterielt rengjøringsmiddel.
Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipemiddel eller er etsende.
Zitzi Starfish Pro kan rengjøres i vaskekabinett:
Starfish Pro Manuell – 90°C i 3 minutter
Starfish Pro Hydraulisk – 60°C i 3 minutter
Ta av polster og belter. Polster er forbruksvarer og skal byttes ut ved behov. Belter og seler kan
vaskes i 60°C finvask, men skal ikke tørketromles eller tørkes i tørkeskap. Bruk vaskepose.
Etter tørking kontrolleres produktet for skader og slitasje.
Ødelagte, slitte eller sprukne deler skiftes. Bruk kun original deler fra Anatomic Sitt AB.
Funksjonstest og smør alle bevegelige deler som ledd, vaier, håndtak, hjul, skruer, låsespaker
mm.
Bruk passende olje eller smøremiddel (t.ex. CRC 5-56, teflonspray etc.)

OBS! Kontroller alltid at stolen ikke er spesialtilpasset ved
resirkulering før den sendes til ny bruker.

Zitzi Starfish Pro med tilbehør er et CE-merket produkt. Et unikt serienummer er plasert på
det bakre mellomrøret. Dette serienummer skal oppgis ved alle henvendelser angående
produktet.

Gjenvinning

Delen eller produktet demonteres og vrakes. Delene skal deretter sorteres etter materialtype,
metall (ramme, mellomrør, stag, sete-/ryggramme, kjørebøyle m.m), plast (sete-/ryggdel, bord,
potte m.m) og brennbart (polstring, belter, seler m.m). Gassfjær sorteres som farlig avfall.
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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
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no

