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Evoflex® Stabilisering- 
sanordning til Bækkenet

ART NOS.  EB205 ,  EB225 ,  EB235  &  EB275

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

ADVARSEL! Produktet skal påsættes og 
tilspændes af en person der er kvalificeret inden 
for genoptræning.

BRUG:

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

ADVARSEL! Dette produkt skal konstant sidde 
helt til henover den nedre del af bækkenet eller 
over lårene. Et løst bælte kan forårsage, at brugeren 
glider ned, og derved kan der opstå risiko for 
strangulering. Få din specialist til at demonstrere 
anordningens korrekte justering og brug.

ADVARSEL! Utilsigtet frigørelse af bækkensup-
portbæltet kan forårsage, at brugeren glider ned 
eller falder ud af kørestolen. 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 plejeassistenten forstår at løsne produk-
tet. Hvis ikke, kan dette forårsage forsinket 
frigørelse i en nødsituation.

ADVARSEL! Som med hvilken som helst ny 
siddesupport, kan dette produkt ændre den måde 

en person sidder på. Brugere skal fortsætte med at 
udøve regulære tryklindrende aktiviteter og få 
kontrolleret hudintegriteten, ikke kun på det 
område hvor dette produkt har kontakt med 
brugeren, men også på de primære trykbærende 
områder såsom sakrum (korsbenet), benene og 
bagdelen. Hvis der forekommer øget rødme eller 
irritation, ophør brug og kontakt din læge eller 
siddepecialist. Undladelse af dette kan resultere i 
alvorlige skader, som f.eks. tryksår. 

VEDLIGEHOLDELSE: Check regelmæssigt 
syningerne, remmene og polstringerne for tegn på 
slid. I tilfælde af betydeligt slid skal man kontakte 
sin forhandler ang. kvalificere reparation eller 
udskiftning af Bodypoint. Af hensyn til sundhed og 
sikkerhed må produktet under ingen omstæn-
digheder ændres eller er repareres af ukvalificere-
de personer.

 RENGØRING: Tåler maskinvask 
ved 60°C (140°F). Må ikke bleges. Tørretumbles 
ved lav temperatur eller ved lufttørring.  Må ikke 
stryges. (Ridser i produktet og vaskemaskinen kan 
forhindres, ved at anbringe produktet i en stofpose 
ved vask.)

GARANTI: Med dette produkt følger en begræn-
set livstidsgaranti mod defekter på fabrikation og 
materialer, der opstår under normal brug af den 
oprindelige køber. Kontakt Deres Bodypoint-for-
handler 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 Bodypoint 
Evoflex stabiliseringsanordninger til bækkenet. Giv denne vejledning til brugeren eller dennes 
plejeassistent og gennemgå den for at sikre, at den er forstået.

558 First Ave. S., Suite 300  |  Seattle, WA 98104  |  206.405.4555  |  800.547.5716  |  www.bodypoint.com

BPI092-da 2018.11

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

 
A

N
SI

 

|

 

RESNA       ISO
      

T E S T E D

da



da

4mm (5/32”) Ø6mm (1/4”)

PAKKENS INDHOLD
•  Evoflex® stabiliseringsanordning  

til bækkenet
• M6 x 8 skrue 
•  M6 lavprofil flangemøtrik

BÆLTEPOSITION 
Den anbefalede bæltevinkel er 30°-90° fra sædet, 
afhængigt af brugerens behov. Fastslå den bedste posi-
tion for bæltet, og, med tilpasningsremmen helt stram-
met, findes de ønskede ankerpunkter, og der vælges 
derefter en af de nedenfor viste monteringsmetoder.

SIDESKÆRMSMONTERING
Bor et 6mm (1/4”) hul, eller anvend et eksisterende 
hul/åbning til at fastgøre bæltet med de medfølgen-
de spænder.

4mm (5/32”) 4mm (5/32”)

SÆDERØRSMONTERING
(Kræver artikel nummer HW312-KIT) 
Fastgør monteringsholderen til sæderøret. Fastgør 
bæltet med de medfølgende spænder gennem det 
midterste hul i HW312 monteringsholderen.

AGRAFMONTERING
(Kræver artikel nummer HW320) 
Fastgør agrafen til sæderøret. Fastgør bæltet ved 
hjælp af den M6 X 12 skrue, som følger med HW320 
agrafen.

TILPASNING
Når de er korrekt tilpassede og bæltet strammet, vil de sidde tæt, således at 
brugerens bækkenparti er sikret. Stram D-ringshåndgrebet, indtil alt slæk er 
væk, og puderne under spændet berører hinanden. Hvis længdetilpasning er 
påkrævet for at opnå god pasform, eller for at fjerne bæltet for rengøring, kan 
dette gøres ved bæltets endestropper.

SIKKERHEDSTJEK
Når brugeren sidder korrekt i kørestolen, bed ham/hende om at læne sig 
forover og til siderne for at kontrollere pasformen. Kontroller: 
1. At spændet og justeringsremmene fungere korrekt.
2. Komfort Se efter områder, der er til gene.
3.  Position Juster forankringspunkterne, hvis denne er for høj eller for lav.
4. Berøring med andet udstyr Flyt evt. forankringspunkterne. 
5.  Flyt stolen i alle bevægelsesretninger, heriblandt vipning, sammenklapning 

og rulning. Kontroller for berøring med andet udstyr.




