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Aeromesh® Rapid-Dry  
Badebæltet i et Stykker

A R T  N O S .  B B 1 0 1 M - 1  &  B B 1 0 1 L - 1

Valgfrit Bodypoint-bæltemonteringssystem 
kan anvendes til montering på kørestole og 
sædesystemer.

 ADVARSEL! På grund af risikoen for 
kvælning er det farligt at anvende en brystsele 
uden at støtte pelvis – brug altid et korrekt 
påsat bælte til støtte af knæ og pelvis.
BRUG:

 ADVARSEL! Dette produkt må kun 
anvendes til at fastholde en person i en 
badestol. Det må IKKE anvendes som 
sikkerhedsudstyr under transport, som person-
ligt fastholdelsesudstyr eller til noget andet 
formål, hvor det kan forårsage tilskadekomst, 
såfremt det svigter. Misbrug af dette produkt 
er hverken godkendt eller sikkert.

 ADVARSEL! Utilsigtet frigørelse af 
produktet kan forårsage, at brugeren glider 
ned eller falder ud af badestolen. Hvis 
brugerens bevægelser eller kognitive evner 
kan medføre utilsigtet frigørelse, skal der være 
en plejeassistent til stede under hele 
perioden, hvor det anvendes. Sørg for, at alt 
plejepersonale ved, hvordan produktet 

frigøres. Hvis ikke, kan der gå for lang tid med 
at løsne det i en nødsituation.
VEDLIGEHOLDELSE: Check regelmæssigt 
syningerne, remmene og polstringerne for 
tegn på slid. I tilfælde af betydeligt slid skal 
man kontakte sin forhandler ang. kvalificeret 
reparation eller udskiftning af Bodypoint. Af 
sundheds- og sikkerhedsgrunde må der under 
ingen omstændigheder foretages ændringer 
eller er reparationer på dette produkt af ukval-
ificerede personer!

 RENGØRING: Maskinvask, varmt, 
60°C (140°F) med vaskemiddel. Tørretumbles 
ved lav temperatur eller ved lufttørring. Må 
ikke stryges.
GARANTI: Med dette produkt følger en 
begrænset livstidsgaranti mod defekter på 
fabrikation og materialer, der opstår under 
normal brug af den oprindelige køber. 
Kontakt Deres Bodypoint-forhandler ved 
garantisager.
Der kan indhentes yderligere oplysninger om 
Bodypoint-produkter, samt en liste over dis-
tributører udenfor USA, på www.bodypoint.com

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om sikker brug og vedligeholdelse af alle 
Bodypoint Aeromesh® Rapid-Dry badebælter i to stykker.  Giv denne vejledning til brugeren 
eller dennes plejeassistent og gennemgå den for at sikre, at den er forstået.
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PAKKENS INDHOLD
•  Aeromesh® Rapid-Dry badebælte
•  Ekstraudstyr: Rammebeslag (Art. No. HW310), bånd-

beslag (Art. No. HW320), Knap (Art. No. FA812-BP) 

PLACERING
Sæt brugeren ned i brusebads-/natstolen og placer 
brugeren korrekt. Bestem den ønskede placering af bæltet. 
Når man bestemmer placeringen, skal man tage hensyn 
til eventuel karambolage med andre anordninger. For 
at reducere risikoen for strangulering og utilstrækkelig 
fiksering af overkroppen, må bæltet hverken sidde for højt 
eller for lavt.
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C  Vippestole
Bæltet skal monteres på den øvre ramme 
over drejeledet. Monteres bæltet under 
drejeledet kan det forårsage kambolage 
eller påvirke bæltestramheden.

B  Over skødet 
(tilbehør)

INSTALLATION
Direkte skruemontering
Hvis der monteres direkte på stolrammen eller solide 
sæder/rygge, anvend 6mm (1/4-20) flad- eller rund-
hovedskruer. Monteringsskruer skal holde til et træk på 
90 kg/200lbs. Ikke medleveret i pakken.
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MONTERINGSFORSLAG 
A     Ved brystet, Ved knæet (foretrukket)

Tag hensyn til brugerens behov og find et 
passende monteringssted på kørestolen, der 
lader bæltet blive monteret i en af de viste 
foretrukkene positioner.

Med rammebeslag eller båndbeslag
Sæt beslagene på brusebads-/natstolen på de øn-
skede steder og spænd dem fast. Isæt den anden 
skrue gennem bælteøjet og ind i beslaget. Spænd 
den helt fast.

JUSTERING
Kontroller, at bæltet sidder, som det skal, når brugeren sidder korrekt – det 
skal sidde til, således at brugeren sidder sikkert. Der kan foretages mindre 
justeringer af tilpasningen vha. D-rings spændestroppen. Større justeringer 
af tilpasningen foretages vha. monteringsøjnene.

SIKKERHEDSCHECK: 
Når brugeren sidder rigtigt i kørestolen, så bed ham/hende om at læne sig 
forover og til siderne for at kontrollere at selen passer. Kontrollér:
1. At spændet og justeringsremmene fungerer korrekt.
2. Komfort - se efter områder, der er til gene.
3.  Position - juster forankringspunkterne, hvis disse er for høje eller for lave.
4.  Kambolage med andet udstyr – Flyt evt. forankringspunkterne.
5.  Flyt stolen i alle bevægelsesretninger, heriblandt vipning, sammenklap-

ning og rulning. Kontroller for berøring med andet udstyr.

Optional  
Art No.  

FA812-BP
4mm (5/32”)




