
STAND ASSIST

TILLBEHÖRSMANUAL
SV

Manualen för tillbehöret "Stand Assist" är ett komplement till huvudmanualen för 
DOLOMITE STEP UP och ska alltid användas tillsammans med huvudmanualen 
som har art.nr 1537607.
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• DOLOMITE STAND ASSIST är ett hjälpmedel för brukare som behöver stöd för att stå. STAND ASSIST  
 består av en ståplatta, knästöd och en stödsele.
• ...kan också användas som förflyttningshjälp.
• ...skall användas tillsammans med DOLOMITE STEP UP gåbord.
• ...kan användas som uppresnings hjälp på STEP UP el.
• ...kan användas på STEP UP hydralisk, manuell och el.
• ...är avsedd för inomhusbruk.
• ...får inte användas i våtrum.

Montering
1. Ståplatta
Fäst ståplattan på stativet genom att trä stopptråden 
under tvärstaget och hänga fästena om stativets ram.

OBS! Kontrollera så att ståplattan sitter fast. 

Vid montering, var aktsam för klämrisk mellan 
ståplattans fästen och ramen.

2. Knäskydd
A) Fäst knästödet genom att placera låsplattan i 
spåret på mittpelaren, vrid sedan plattan i rätt läge 
(se bild). 

B) Montera knästödshållaren på plattan med 
skårorna vända uppåt och dra åt ratten ordentligt.

C) Lossa rattarna på knästödet, men ta inte bort 
dem. Trä knästödet på hållaren och dra åt rattarna 
ordentligt (se bild).

3. Montera / lossa selen
Montera selen på gåbordet genom att trä selens 
fästöglor på körhandtagen (A). Selen lossas genom 
att öppna klickfästet (B) eller genom att lyfta av en 
eller båda öglorna från körhandtagen. 

Avsedd användning
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Ergonomi / Anpassning

4. Justera selen
Remmens längd kan justeras genom att man lossar 
spännet (A). Man kan också justera längden genom 
att välja antingen den inre (B) eller yttre (C) öglan 
vid montering.

Försäkra att brukaren har stöd innan selen 
lossas, eller fästet för selen öppnas!

5. Anpassning till brukaren
•	 Placera hjulen så att produktens understödsyta  
 blir så stor som möjligt.
•	 Lås gåbordets parkeringsbromsar. 
•	 Brukaren skall stå så långt fram på ståplattan som  
 möjligt.
•	 Justera knästödet så att det sitter UNDER  
 brukarens knän för att minska belastningen på  
 knäna.
•	 Hjälp brukaren att resa sig om han/hon inte  
 klarar det själv.
•	 Montera selen när brukaren står upp och  
 så att den är placerad enligt bild. 
•	 Remmens avlastare skall placeras bakom ryggen  
 respektive under stussen (A) för att ge bästa  
 stöd. 
•	 Grovjustera remmen till lämplig längd innan  
 brukaren reser sig. 
•	 Bandet med fästet skall vara placerat på 
 brukarens rygg så att man lätt kommer åt 
 justeringen. 
•	 Finjustera remmen (B) när brukaren står upp så  
 att selen ger optimalt stöd (se sektion 4. Justera  
 selen). 
•	 Se till att brukaren står säkert under tiden som  
 selen justeras. För att öka känslan av säkerhet  
 hos brukaren, håll en hand mot ryggen.
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7. Förflyttning av brukaren
• Brukaren kan förflyttas stående på ståplattan 
 kortare sträckor inomhus.
• Lossa parkeringsbromsarna, förflytta brukaren 
 och lås parkeringsbromsarna igen.

Var försiktig vid förflyttning på lutande 
underlag. 

Var försiktigt vid förflyttning över hinder 
t.ex. trösklar.

Selen skall alltid vara monterad när brukaren står 
upp och förflyttas. 

8. Uppresningshjälp 
Vid användning som uppresningshjälp måste hänsyn 
tas till brukarens fysiska förmåga. Brukaren måste ha 
viss styrka i armar och ben för att kunna hjälpa till 
med uppresningen.

DOLOMITE STAND ASSIST bör endast användas 
som uppresningshjälp i kombination med
DOLOMITE STEP UP el.

Rådgör alltid med medicinsk personal innan 
DOLOMITE STEP UP med Stand Assist används 
som uppresningshjälp.

• Placera hjulen  så att produktens understödsyta  
 blir så stor som möjligt. Lås gåbordets parker- 
 ingsbromsar. 
• Sänk underarmsstöden till en låg position med  
 hjälp av handkontrollen. 
• Brukaren skall placera fötterna så långt fram  
 som möjligt på ståplattan, luta sig framåt och  
 hålla i körhandtagen samtidigt som höjden på  
 underarmsstöden justeras uppåt med hand-    
 kontrollen. 
• Brukaren måste samtidigt orka att skjuta ifrån  
 med benen och dra sig upp med armarna till  
 stående position.

I övrigt  - se kapitel 5, "Anpassning till brukaren".
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Säkerhet
DOLOMITE STAND ASSIST skall alltid användas med medföljande sele. Selen ska alltid vara monterad 
när brukaren står upp. Brukaren får endast stå upp utan sele om medicinsk personal har bedömt att det 
är utan risk för brukaren och brukaren inte förflyttas stående på ståplattan."

DOLOMITE STAND ASSIST får inte användas i områden där det finns risk att produkten blir nerstänkt 
med vatten, t ex i våtutrymmen.

DOLOMITE STAND ASSIST får endast användas med personal närvarande. Lämna aldrig 
brukaren stående ensam på ståplattan.

Gåbordets hjul måste vara låsta förutom när brukaren förflyttas stående på ståplattan.

Var aktsam så att inte gåbordet välter mot brukaren när han/hon reser sig/sätter sig.

För ingrepp på DOLOMITE STAND ASSIST (anpassningar, bristfälliga reparationer), utanför INVACARE:s 
kontroll, ansvaras ej.

Underhåll och service
Rengöring
• DOLOMITE STAND ASSIST kan torkas av med en fuktig trasa, men tål inte rengöring i tvättanläggning eller  
 högtrycksbaserad vattenrengöring.
• Efter tvätt, torka produkten torr.
• Den avtagbara klädseln till knästödsdynan och selen till DOLOMITE STAND ASSIST kan rengöras med de på  
 marknaden vanligast förekommande rengöringsmedlen. 
• Använd aldrig syror, baser eller lösningsmedel för att rengöra produkten.
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Anteckningar
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Anteckningar
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Säljbolag

Tillverkare

Italien:
Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62

I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59
Fax: (39) 0445 38 00 34

italia@invacare.com 

Nederländerna:
Invacare BV, Celsiusstraat 46

NL-6716 BZ Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
Fax: (31) (0)318 695 758
nederland@invacare.com

csede@invacare.com

Norge:
Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad

N-0603 Oslo
Tel: (47) (0)22 57 95 00
Fax: (47) (0)22 57 95 01

norway@invacare.com 
island@invacare.com 

Österrike:
Invacare Austria GmbH, Herzog Odilostrasse 101

A-5310 Mondsee
Tel: (43) 6232 5535 0
Fax: (43) 6232 5535 4

info@invacare-austria.com

Portugal:
Invacare Lda, Rua Estrada Velha, 949

P-4465-784 Leça do Balio
Tel: (351) (0)225 1059 46/47
Fax: (351) (0)225 1057 39

portugal@invacare.com 

Sverige & Finland:
Invacare AB, Fagerstagatan 9

S-163 91 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90, Fax: (46) (0)8 761 81 08

sweden@invacare.com
finland@invacare.com 

Schweiz:
Invacare AG, Benkenstrasse 260

CH-4108 Witterswil
Tel: (41) (0)61 487 70 80
Fax:  (41) (0)61 487 70 81
switzerland@invacare.com

UK:
Invacare Ltd, Pencoed Technology Park, Pencoed, 

UK-Bridgend CF35 5AQ
Tel: (44) (0)1656 776 200
Fax: (44) (0)1656 776 201

UK@invacare.com 

Belgien & Luxemburg: 
Invacare nv, Autobaan 22,

B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11

belgium@invacare.com 

Danmark: 
Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37

DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com 

Tyskland:
Invacare GmbH, Alemannenstraße 10

D-88316 Isny
Tel: (49) (0)75 62 7 00 0

Fax: (49) (0)75 62 7 00 66
info@invacare-aquatec.com 

Ulrich Alber GmbH, Vor dem Weissen Stein 21
D-72461 Albstadt-Tailfingen
Tel: (49) (0)7432 2006 0,

Fax: (49) (0)7432 2006 299
info@ulrich-alber.de 

European Distributor Organisation:
Invacare, Kleiststraße 49

D-32457 Porta Westfalica 
Tel: (49) (0)57 31 754 540
Fax: (49) (0)57 31 754 541

edo@invacare.com

Spanien:
Invacare SA, c/Areny s/n, Polígon Industrial de Celrà

E-17460 Celrà (Girona)
Tel: (34) (0)972 49 32 00,
Fax: (34) (0)972 49 32 20

contactsp@invacare.com 

Frankrike:
Invacare Poirier SAS, Route de St Roch

F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66
Fax: (33) (0)2 47 42 12 24

contactfr@invacare.com 

Irland:
Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus

Seatown Road, Swords, County Dublin - Ireland
Tel: (353) 1 810 7084
Fax: (353) 1 810 7085
ireland@invacare.com

INVACARE DOLOMITE AB, Box 200, 343 75 DIÖ, SWEDEN
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 99


