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Observer!
Sitsen er skreddersydd til brukeren. Vær derfor observant på eventuelle sår, 
trykkmerker og lignende. Om det oppstår et problem, kontakt ansvarlig 
helsearbeider.

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”.

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. Bruk av mykstøpen
1)   Sjekk at sitsen er montert ordentlig fast i understellet, 
      og at den har korrekt helning.

2)   Pass på at håndbremsen er låst og at rullestolen 
      står på et stabil underlag.

3)   Start med å tilte/tippe sitsen bakover så langt som 
      mulig, før brukeren plasseres i sitsen.

4)   Plasser brukeren i sitsen. Vær nøye på at brukeren
      kommer skikkelig inn i sitsen. 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.

Riktig trekkeretning Feil trekkeretning

Bekkenet tipper bakover

Bilde 1
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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.

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.

Mykstøpen har avtagbart fôr for enklere rengjøring. Trekkene kan vaskes i maskin på 60⁰. 
Trekkene er merket for å lettere vite hvor de skal settes på setet. Trekkene skal tørke i 
romtemperatur, eller i tørskeskap på lav temperatur. Trekkene skal ikke plasseres direkte mot 
en varmekilde. De skal ikke tørkes i tørketrommel, da kan de miste formen.

2. Vedlikehold og rengjøring

Skummet tørkes av med fuktig klut. Plastskallet vaskes med svamp eller myk børste. Du kan 
bruke et mildt vaskemiddel eller desinfeksjonsmiddel om det trengs.

Coolmax® trekket er allergitestet og antibakterielt.

Coolmax® trekket har en kjølende effekt, dette hjelper til med å 
skape en behagelig temperatur.

Coolmax® effekten - Avleder fukt og har en kjølende effekt.

Kontroll av slitasje
Kontroller regelmessig posisjonerings- og fikseringsbåndene, spesielt ved festepunktene. 
Kontakt deres helsearbeider ved eventuelle utbedringer.
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HM mykstøp kan i noen tilfeller være utstyrt med hurtigkobling for enkel montering på
understell.

Festeplate

1) Trykk ned låsespaken og vri den til venstre (sett forfra) inn i sporet.
2) Skyv inn sitsen i sidesporet forfra til den stopper i bakkant.
3) Trykk ned låsespaken og vri den tilbake til sitt utgangspunkt, rett frem.

3. Montering av mykstøpen

Vri låsespaken helt til du hører en ”klikk” lyd. Nå sitter sitsen sikkert montert på 
understellet.

Adaptersystem

Adaptersystem muliggjør enkel forflytning av sittesystemet mellon forkskjellige understell. Et 
adaptersystem består av en adapterplate på sittesytemet og en basepalte på de respektive 
understellene.

1) Montèr baseplaten på understellet ved å skr den fats med skruer, skiver og muttere som 
    følger med.

2) Montèr så adapterplaten ved å skyve kantene i de ytterste sporene på sittesystemets
    underside. Skru til skruer når ønsket posisjon er oppnådd.

3) Når adapterplate respektiv baseplate er montert på sittesystem og understell kan disse 
    kombineres. Sittesystemet er korrket festet når du hører en klikklyd.

Sjekk at sitsen sitter ordentlig fast på understellet før den tas i bruk.
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4. Montering av Mykstøp med festerammer

5. Plassering

6. Justering av bryststøttebredde

6. Håndtak (tilbehør)

HM Mykstøp kan i noen tilfeller ha to festeremmer. Remmen ved ryggen skal festes rundt 
f.eks. rullestolens kjørehåndtak. Remmen ved setet skal festes under f.eks. rullestolens 
seteplate.

Kontroller alltid at remmene er sikkert montert.

Plassèr sitsen på understellet slik at det blir en god balanse på understellet.

For å justere berdden mellom bryststøttene tar man vekk skummet og trekket fra 
plastskallet. Løsne litt på skruene (A) for å justere bredden. Skru detter fast skruene igjen og 
plasser skumryggen tilbake i plastskallet.

Sitsen er utvendig utstyrt med fire båndhåndtak. Med dem kan hele sitsen forflyttes med 
brukeren i sitsen. I forkant på båndhåndtakene sitter et slissespor i metall, og gjennom dette 
kan medfølgende festebånd monteres for å fiksere sitsen på andre plasser som f.eks. i bil, båt, 
fly eller på en stol.
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7. Resirkulering

8. Gjenvinning

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

En oppbrukt del eller produkt demonteres og skrotes. Delene skal separeres etter materialtype 
og leveres inn på lokal gjenvinningstasjon.



Hjelpemiddelspesialisten AS 
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70 
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no

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


