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Viktigt SÄKERHETSMEDDELANDE  
Dolomite-rollatorer: Futura, Melody, Legacy, Maxi+, Alpha, Symphony, Jazz 

520 och Jazz 600. 
Ändring i bruksanvisning 

 
Datum: 4 maj 2015 
Ref: 284459 
 
Viktig säkerhetsinformation: 
Med hänsyn till våra användares säkerhet vill vi uppmärksamma dig på vissa ändringar i bruksanvisningarna 
för samtliga modeller av följande Invacare Dolomite-rollatorer: 

• Futura  
• Melody  
• Legacy  
• Maxi+  
• Alpha Basic och Alpha Advanced 
• Symphony  
• Jazz 520 och Jazz 600 

 
Vi känner till flera incidenter där ett framhjul har lossnat från en rollator. Vi är övertygade om att 
förbättrade underhållsprocedurer kan minska denna risk. Genom detta meddelande vill vi göra dig observant 
på att bruksanvisningarna granskats och uppdaterats under 2013–2014. En viktig uppdatering är 
formuleringen i bruksanvisningen om att den förväntade livslängden för dessa produkter är fem år förutsatt 
att säkerhetsinstruktionerna följs, underhåll sköts samt att produkterna används på sätt de är ämnade för.   
Aktuella bruksanvisningar för ovan nämnda rollatorer kan laddas ned från Invacares webbplats: 
www.invacare.se 
 
För att ytterligare förenkla skötseln och underhållet av våra produkter vill Invacare också informera om en 
ny servicemanual för de här rollatorerna. Servicemanualen innehåller förutom all information som behövs 
för att utföra service på dessa rollatorer även information om den förväntade livslängden, garanti, underhåll 
samt tekniska data. I servicemanualen förtydligas också vikten av kontroll inför användande av produkten 
och att underhåll utförs av kompetent personal.  
Servicemanual för ovan nämnda rollatorer kan också laddas ned från Invacares webbplats: www.invacare.se. 
 
Kontrollera att informationen i detta meddelande görs tillgänglig för och förstås av berörda inom exempelvis 
hjälpmedelscentraler, serviceföretag och återförsäljare inom din organisation. 
 
Om du har frågor beträffande detta meddelande, eller om du vill ha mer information, ber vi dig kontakta: 
 
Produktchef Marie-Louice Tham 
 
Tel: 08-5223 70 20     Fax: 08-761 80 81 
 
Mejladress: mltham@invacare.com 
 
Invacare intygar att behörig myndighet har informerats om detta säkerhetsmeddelande. 


