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Kære kunde! 

TTak fordi du valgte et af vores produkter.

Før du tager produktet i brug, beder vi dig læse brugs- og sikkerhedsanvisningerne grundigt  
igennem og følge disse.

Vi tager forbehold for tekniske ændringer.

Vigtig information!

Sørg for at brugsanvisningen altid er tilgængelig i nærheden af produktet. Tag eventuelt en kopi for 
en sikkerheds skyld.

Medema A/S
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Generelle bemærkninger / Sikkerhedsanvisninger / Brugsområder 

Generelle bemærkninger
Swing er en stabil bade- og toiletstol til brug hjemme og på institutioner. Den anatomisk  
udformede sædeskal giver ekstra god støtte til børn og unge. Den kan bruges både som toiletstol 
og badestol og leveres i fem størrelser. Som toiletstol kan den enten placeres over toilettet  
eller bruges fritstående med et bækken under.

Sædet på Swing kan reguleres og tilpasses både en aktiv og passiv sidestilling via en gasfjeder. 
Sædevinklen justeres med en pedal foran. Det er også muligt at regulere sædehøjden og der skal 
ikke anvendes værktøj til dette.
Vinklen og højden på hovedstøtten kan tilpasses til den enkelte bruger. Det samme gælder  
knævinklen og højden, samt vinklen på den opklappelige fodstøtte. 
Overkroppen kan støttes med et polstret støttebord af rustfrit stål som monteres i beslag på  
skalrammen. Til personer som er følsomme overfor tryk, fås en todelt indlægspude.

Sikkerhedsanvisninger
• Korrekt brug af produktet forudsætter at den behandlingsansvarlige sætter sig grundigt ind i 

produktet.
• Hofte bæltet skal monteres så stramt at brugeren ikke kan glide ud af stolen. Hvis Swing  

bruges uden benstøtter, øges risikoen for at brugeren kan glide ud af stolen. I disse tilfælde må 
brugeren være under konstant opsyn, når stolen benyttes.

• Produktet skal bare benyttes under opsyn.
• Produktet er ikke egnet til transport af personer.
• Maksimal brugervægt er angivet under punktet ”Tekniske data” i denne brugsanvisning.
• Ved indstillingsarbejde må brugeren ikke være i kontakt med de bevægelige dele.

Brugsområder
Swing kan bruges som toiletstol over toilettet, fritstående sammen med et bækken eller som ba-
destol. Tag hensyn til følgende:
 
Over toilettet:
Åbn toiletlåg og -sæde. Tilpas højden på sædeskallen til toilethøjden, se afsnit om regulering af 
sædehøjden. Fjern bækkenet. Kør toiletstolen baglæns ind over toilettet og lås hjulene.

Fritstående:
Der må altid benyttes bækken, når Swing skal bruges fritstående.

Som badestol:
Swing består af materialer som tåler vand, og kan dermed bruges som badestol uden betænke-
ligheder.
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Sikring af bade- og toiletstolen (styrehjul) / Justering af sædevinklen

Brug

Sikring af bade- og toiletstolen (styrehjul) 
Produktet må sikres ved at låse de fire styrehjul, således at stolen ikke triller utilsigtet. 

Brems/lås styrehjulene (træd ned med skosnuden):

Løsne styrehjulene (løft med skosnuden):

NB: Bremsen er kun konstrueret for at forhindre at 
stolen triller utilsigtet på fladt underlag.

Justering af sædevinklen
Sædeskallen kan justeres trinløst fra (-) 5° 
aktiv til 30° passiv. For at gøre dette  
trykker u på pedalen (rød pil) placeret 
foran til højre på hovedrammen set i køre-
retningen. Nu kan du justere sædeskallens 
vinkel ved at trykke eller trække let i  
skallen. Slip pedalen igen, når vinklen er 
den rigtige.

Pedalen kan sikres mod uønsket betjening 
ved hjælp af låsestiften (på siden af  
pedalen). Drej låsestiften til den får fat. 
Bevæg om nødvendig let på pedalen for at 
stiften skal komme i hak. Spærre-  
funktionen ophæves ved at trække låse-
stiften ud og dreje den en kvart omgang.

Bremse/låse styrehjulene 

Løsne styrehjulene

Brugsanvisning Swing utgave 1/2018
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NB: Det må ikke sidde nogen i stolen mens indstillings-
       arbejdet udføres.

Regulering af sædehøjden / Tilbehør: /Bækken

Sædehøjde regulering
Sædehøjden reguleres således:
Først trækker du de fjederbelastede låsestifter (A) på forsiden ud 
og drejer dem lidt til venstre eller højre, så de forbliver ulåste. De-
refter løsner du kipspænderne (B) på bagsiden

Placer sædeenheden i den ønskede højde, vrid derefter på de 
fjederbelastede låsestifter, (A) og sørg for at de går tilbage og i 
kontakt med hulmønsteret (C). Derefter strammes kipspænderne 
(B) på bagsiden igen.

Det kan være nødvendig at justere gasfjederen for at sædevin-
klen forbliver rigtig. Hvis dette bliver nødvendigt gøres følgende:
Træk den fjederbelastede låsestift ud (D) under sædet og
drej den lidt til venstre eller højre, så den står i ulåst position. 
Derefter løsnes kipspændet (E).
Sæt derefter gasfjederen i den ønskede højde, sørg for at den 
fjederbelastede låsestift (D) går tilbage i låsepositionen. Derefter 
strammes kipspændet (E) igen.

Bækkenet:
Bækkenet skubbes ind bagfra under sædeenheden. Den smalle 
skinne hindrer bækkenet i at glide ud. Efter brug af bækkenet skal 
sædeenhed og bækken rengøres og desinficeres grundigt. Brug 
standard kommercielle desinfektionsmidler.

Brugsanvisning Swing utgave 1/2018
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Hovedstøtte / Fodstøtte

Hovedstøtte
Vinklen og højden på hovedstøtten kan tilpasses til den enkelte bruger.

Justere højden: Løsn skruen A og indstil den ønskede højde B. 

Justere vinklen: Løsne skruerne B og C og tilpas hovedstøtten.

NB: Når justeringen er udført, må alle skruer strammes godt igen.

Fodstøtte:
Fodstøttens knævinkel, fodvinkel og højde kan reguleres, og  
fodstøtten kan klappes op for at forenkle forflytning til stolen.

Justering af højden: 
De to justeringsskruer A løsnes og indstilles i den ønskede højde.

Justering af knævinklen: 
Kipspænde B løsnes og strammes igen når 
fodstøtten har den ønskede knævinkel. 

Justering af fodvinklen: 
Først løsnes låsemøtrikken C, derefter flyttes justeringsskruen D 
ind- eller udover for at justere fodvinklen. Stram til slut låse-
møtrikken igen.

NB: Når justeringen er udført, må skruerne og kipspændet    
       strammes godt igen.
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Montering af fodremme
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Monteringspakken indeholder følgende:
- 2 stk. fodremme med spænder og mallehul
- 2 stk. M6 unbrako skruer
- 2 stk. M6 låsemøtrikker
- 2 stk. M6 skiver

1. Mål ud, hvor brugeren skal fastsætte 
   fødderne på fodstøtten.

2. Afmonter fodstøtten fra stolen ved at løsne 
    unbrako skrue under sædet og træk   
    fodstøtten ud.

4. Sæt skruen gennem mallehul i bæltet og 
    igennem hullet.

5. Sæt skiven og låsemøtrikken på bagsiden  
    og stram til.

6. Sæt fodstøtten tilbage på stolen og prøv 
    med brugeren.

3. Bor 6,5 mm huller i fodkanten øverst på  
    den position, der passer til brugerens   
    fiksering. Der er forberedt markeringer til 
    hulboring på bagsiden.
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Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4

Montering af hoftebælte 

1.Tag sommerfuglespændet af og før bæltedel 
   igennem det forberedte hul i sædeenheden (Fig1)

2. Sæt sommerfuglespændet på bæltet igen, ved at 
    trække bæltet igennem første hul, over tvær- 
    pinden og ned i andet hul (Fig.2)

4. Bæltet er nu korrekt monteret og vil ikke kunne  
    løsne sig, eller gå igennem hullet i sædeenheden 
    (Fig.4)

3. Før bæltet tilbage igennem første hul (Fig.3)
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Bord med polstret armstøtte, nedfældbart:
For at svinge bordet ud, f.eks. for at gøre det enklere at 
sætte eller rejse sig fra stolen, trækker du i stangen (rød 
pil). Bordet kan nu svinges ud til siden og over mod be-
slaget til venstre på skal- rammen eller tages helt af. Når 
bordet svinges på plads igen, må du sikre dig at det kom-
mer på plads i låsen.

Højden på armstøtten / bordet kan justeres således:
Skruerne (B) løsnes i begge sider, juster højden via den 
perforerede plade og stram skruerne til igen.

Det er en fordel hvis du fjerner støttebordet først og deref-
ter justerer beslagene hver for sig.

Abduktionsklods med integreret stænkskærm:
Abduktionsklodsen monteres i den runde åbning midt for-
an på sædeskallen ved hjælp af stiften (under stænkskær-
men). Tryk klodsen nedover til du hører at den smækker 
på plads. For at fjerne stænkskærmen trykker du den let 
opover og trækker den ud.

Abduktionsklods færdigmonteret

Bord / Abduktionsklods 

Brugsanvisning Swing utgave 1/2018
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PU-indlægspuder / Pleje og vedligeholdelse

Todelt PU-innleggspute
For personer som er ømfintlige overfor trykk, leveres en todelt 
PU-innleggspute. Denne kan enkelt fjernes fra stolen f.eks. når 
den skal rengjøres (bruk mildt såpevann).

For at fjerne puden trækkes gummiknoppen ud af hullerne i 
sædeskallen.

Når puden skal monteres igen, trykkes gummiknoppen ind i 
hullerne på sædeskallen igen.

Pleje og vedligeholdelse:
Som ethvert teknisk produkt kræver også Swing regelmæssig eftersyn. Kontroller derfor bade- og 
toiletstolen med jævne mellemrum med hensyn til sprækker, brud, løse eller manglende dele og/
eller funktionsfejl. Produktet må ikke bruges hvis det ikke længere opfylder alle funktioner.
Når du passer godt på bade- og toiletstolen vil du have glæde af den i lang tid. Rengør derfor sæde 
og understel regelmæssigt med mildt sæbevand. Brug ikke blegemidler.
Til desinficering benyttes vanlige desinfektionsmidler. Skyl med rent vand og lad stolen tørre.

Merk: Bemærk: Brug ikke aggressive rengøringsmidler, f.eks. opløsningsmidler, hårde børster 
           eller lignende.
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Tekniske data / Konstruktion 

Tekniske data

Materiale:   Se punktet "Konstruksjon"

Mål:
Str. 0 Str. 1 Str. 2 Str. 3 Str. 4

Sædebredde foran 31 cm 36 cm 41 cm 46 cm 51 cm
Sædebredde bagtil 26 cm 31 cm 36 cm 41 cm 46 cm
Sædedybde 31 cm 36 cm 41 cm 46 cm 48 cm
Ryghøjde 49 cm 51 cm 56 cm 61 cm 65 cm
Sædevinkel (-) 5°–30° (-) 5°–30° (-) 5°–30° (-) 5°–30° (-) 5°–30°
Højde på toilettet 47–57 cm 45–55 cm 42–52 cm 42–52 cm 42–52 cm
Total bredde 56 cm 61 cm 63 cm 71,5 cm 74 cm
Total længde 65 cm 65 cm 65 cm 70 cm 70 cm
Maks. belastning 60 kg 80 kg 100 kg 100 kg 150 kg

 

Konstruktjon
Sædeskallen er lavet af UV-bestandig, dyptrukket PE-plast.
Alle metaldele er lavet af rustfrit stål og til dels pulverlakeret.

Dette produkt opfylder kravene i EU-direktiv 93/42/EØS for medicinsk udstyr

Brugsanvisning Swing utgave 1/2018
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Garanti

Garanti
Som en del af vores generelle forretningsvilkår leveres rammene på bade- og toiletstolen med en 
garanti på
     3 år.

I tilfælde af at en eventuel fejl beviseligt kan føres tilbage til materiale- eller produktionsfejl, erstat-
tes ødelagte deler uden omkostninger. Vi påtager os intet ansvar for ændringer og konstruktions-
mæssige indgreb udover normal tilpasning af produktet til brugerens krop og størrelse.

Med forbehold om tekniske ændringer.

NB: Det er ingen returret på speciel konstruerede modeller. 

Brug af produkter fra andre leverandører sammen med vores produkter kan indebære risiko. Med 
mindre produktkombinationen er udtrykkelig godkendt af os, påtager vi os intet ansvar for skader 
som skyldes sådan brug.

Mangler som skyldes naturlig slitage, overbelastning, hårdhændet håndtering eller brug i strid med 
det fastsatte brugsområde, dækkes heller ikke af garantien.

Garantien bortfalder hvis der ikke bruges originale reservedele fra Schuchmann ved reparationer.
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Forhandlerens stempel:

Serienr.:

Produsent: Schuchmann GmbH
Dütestrasse 3

DE-49205 Hasbergen
Germany

Medema A/S
Enggårdsvej 7
7400 Herning
Tlf: 70101755

Mail: info@medema.com
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Notater:
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