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rEAL pLus rEAL pLus BArN/mINI rEAL pLus coxIT

rEAL pLus EL rEAL pLus BArN/mINI EL rEAL pLus coxIT EL

rEAL 9000 pLus är en arbetsstol för personer med funktionsnedsättning.
rEAL-stolen enligt nedan specificerade modellbeteckningar är cE-märkt
i enlighet med Läkemedelsverkets författningssamling för medicintekniska
produkter LVFs 2003:11.
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INNEHåLL

VIKTIG INFORMATION OCH KLASS

• rEAL pLus EL tillhör skyddsklass II, internt batteri.  
• rEAL pLus EL tillhör skyddstyp B.
• rEAL pLus EL är Emc-testad och provad enligt EN 60601-1-1 och EN 60601-1-2 och skall därför 
 hanteras enligt vår bruks- och skötselanvisning. 
• Emc-bilaga finns att ladda hem på http://www.mercado.se/pdf/swe/3/emc.pdf
•  rEAL pLus EL kan störas av mobiltelfoner eller annan rF-kommunikationsutrustning.
•  max brukarvikt: rEAL pLus 140 kg. rEAL pLus EL 150 kg.
•  stolen skall transporteras i avsedd kartong på pall. Lagras inomhus med minst +10ºc.
•  Endast elektrisk utrustning från mercado medic AB får användas på rEAL pLus EL.
•  oBs! de elektriska funktionenerna på rEAL pLus EL-stolarna får användas max 10% av tiden 
 (max 6 min/h). om denna gräns överskrids kan det uppstå skador på stolen.
•  denna symbol varnar för klämrisk.

REAL-stolen har utbytbara komponenter, tillbehör och funktioner med inställningsmöjligheter för individuell anpassning. 
Stolen skall endast brukas av den person och för det ändamål för vilken den är avsedd. Stolen är avsedd för inomhus-
bruk och skall ej utsättas för vatten, andra vätskor eller kemikalier. Ej heller hög värme eller långvarig och intensiv sol-
belysning eller annan strålning. Stolen får ej utrustas med andra tillbehör eller komponenter än vad som godkänts av 
Mercado Medic AB. För bibehållen CE-märkning får inga anpassaningar eller förändringar utföras utan Mercado Medic 
AB's godkännande http://www.mercado.se/pdf/swe/3/anpassning.pdf. Reparationer och andra tekniska åtgärder får 
endast utföras av personal auktoriserad av Mercado Medic AB. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan stolen
tas i bruk.
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koNTroLLpuNkTEr FörE ANVÄNdNING 

1. Justera upp armstöden i lämplig höjd och lås ratt avsedd för höjdreglering. 
2. montera ryggstolpen i avsett fäste och lås ratt avsedd för höjdjustering av ryggstöd. 
3. montera bromsspak i avsett fäste (höger eller vänster sida). Gäller ej elbroms. 
4. samtliga rattar och vred skall vara åtdragna innan man sätter sig i stolen. 
5. stolen skall alltid vara bromsad när man sätter sig och reser sig. 
6. För att kunna använda elfunktionerna; drag ut den röda transportsäkringen i laddjacket (gäller EL-stol). 
7. Ladda stolen enligt bifogad instruktion före användning första gången (gäller EL-stol). 

BEKANTA dIG MEd dIN REAL 9000 PLUS

RIKTLINjER FÖR INdIVIdUELLA ANPASSNINGAR AV MERCAdO MEdIC ABs PROdUKTER

Anpassningar får göras endast av personal som genomgått Mercado Medic ABs utbildning för service och 
rekonditionering.

Artiklar som finns på lista över gällande kombinationsavtal http://www.mercado.se/sv/teknisk-info får monteras 
med av Mercado Medic AB bibehållen CE-märkning. Önskas artikel som ej finns på lista över gällande 
kombinationsavtal monteras skall hos kund auktoriserad personal kontakta Mercado Medic AB för skriftligt 
godkännande. 

Artikel som skall utvärderas måste fysiskt skickas till Mercado Medic AB från antingen kund eller leverantör av 
artikel i fråga. Mercado Medic AB kontaktar sedan leverantör av artikel ifråga om eventuellt kombinationsavtal
är aktuellt, genomför Mercado Medic AB en riskanalys på önskad artikel. När riskanalys är utförd erhåller kund 
ett skriftligt utlåtande.

Stolar som genomgått förändringar enligt nedan skall verifieras av Mercado Medic AB för att Mercado Medic AB 
skall bibehålla produktansvaret.

• Stoppade detaljer såsom sitsar, ryggstöd, armstöd, sidostöd, bålstöd och nackstöd får anpassas såvida
man ej överskrider på produkten befintliga yttre justeringsmått. 
• Tyngdpunkt över lyftdon skall bibehållas/centreras för bästa funktion.
• Stoppade detaljer skall klara gällande antändlighetskrav och andra miljökrav.
• Ytor som belastas med betydande vertikala krafter får ej hamna utanför den yta (bas) som bildas
av hjulcentrumpunkterna.

Om dessa riktlinjer uppfylls behåller Mercado Medic AB produktansvaret för sin produkt.

Produkter som specialanpassas av vården utanför Mercado Medic ABs direktiv där vården också tar över 
produktansvaret kan återställs till originalskick. Detta måste utföras av en auktoriserad tekniker godkänd 
av Mercado Medic AB. Mercado Medic AB återtar då produktansvaret enligt CE-märkning 93/42 EEG; 
Medicintekniska Produktdirektivet MDD.

Vid frågor angående anpassningar/specialanpassningar kontakta Andreas Teske:  
T. 08-555 143 19 
E. andreas.teske@mercado.se



SITTHÖjd/LyFTOMATER

BROMS

dET FINNs TVå TypEr AV LyFTomATEr:
Gasfjäder och EL. Det finns standard och låg sitthöjd. 
Reglage för gasfjäder kan placeras under sits eller 
armstöd. EL-reglage är monterat som standard under 
armstöd. oBs! Lätta personer kan behöva hjälp med 
att höja och sänka den gasfäderreglerade sittenheten.

rEGLAGE

1. sitthöjd. Gasfjäder – för reglage uppåt.
2. sitthöjd. EL – för reglage uppåt/nedåt.
3. sitthöjd. EL – reglage i lös dosa. 
    Vänster knapp = upp. 
    Höger knapp = ned.

oBs! Stolen skall alltid vara bromsad när man 
sätter sig och reser sig. Bromsen skall kontrolleras 
regelbundet. Vid slitage bytes bromsfot av gummi. 
Bromsfunktionen kan vara nedsatt på ojämt underlag.

dET FINNs TrE TypEr AV Broms:
Bromsspak, fotbroms och elbroms. 

rEGLAGE

1. Broms, pLus-stativ 48 för spak framåt.
2. Broms, pLus-stativ 43 för spak bakåt, pedal nedåt.
3. EL- broms, tryck på knapp.
4. EL- broms, tryck på knapp.
5. Handbroms på transportstativ, bromsa max och tryck 
    ned den röda kilen. Låsa upp – pressa handtaget uppåt  
    tills kilen lossnar.
6. Bromsspaksfästet – för att bromsa stolen även då 
armstödet är utjusterat i bredd; lossa skruven på broms-
spaksfästet med en 6 mm insexnyckel, drag ut fästet, 
fäst skruven i nästa hål och drag åt skruven hårt med 
insexnyckeln.1
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SITSTILT (TILLVAL)

dET FINNs TrE TypEr AV sITsVINkLING: 
Vev, gasfjäder och EL. Reglage för gasfjäder kan 
placeras vid sitsens vänstra bakkant eller under 
armstöd. EL-reglage är monterat som standard under 
armstöd. Standard på sitstiltens intervall är +15º/-8º.

rEGLAGE

1. sitstilt. Vevreglerad – vrid reglage.
2. sitstilt. Gasfjäder – för reglage bakåt.
2. sitstilt. Gasfjäder – för reglage uppåt.
4. sitstilt. EL – för reglage uppåt/nedåt.
5. sitstilt. EL – reglage i lös dosa. 
    Vänster knapp = framåt 
    Höger knapp = bakåt.

Gasfjäderreglage under sits

Handbroms och fotbroms

Gasfjäderreglage under 
armstöd (Tillval)

Elbroms (tillval) Elbroms reglage 
i lös dosa (tillval)

EL-reglerad Elreglage i lös dosa/joystick/
fjärrkontroll finns som tillval.
På bilden visas lös dosa.

Gasfjäderreglage under sits

2

Gasfjäderreglage 
under armstöd

3

Vevreglerad

1

EL-reglerad EL-reglerad
i lös dosa
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BromsspaksfästeHandbroms



ARMSTÖd

rEGLAGE

1. Höjdjustering.
2. Breddjustering.
3. Fällning. 1
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RyGGMEKANISM 

dET FINNs FyrA TypEr AV 
ryGGmEkANIsmEr: 
Standard, Medic, Comfort och EL. Samtliga finns 
i lågt respektive högt utförande (illustrerade stolar 
har alla låg rygg). Alla ryggmekanismer har separata 
reglage för höjd, djup och vinkel. Medicmodellen
har utökad djupledsinställning.

rEGLAGE

1. Höjd.
2. Vinkel på ryggmekanism.
3. Vinkel på ryggplatta.
4. djup.
5. ryggvinkel. EL-reglage i lös dosa. 
    Vänster knapp = framåt 
    Höger knapp = bakåt.
OBS! säkerställ att medic ryggfällning justeras in i fästet
så att fjädersnäppet låser och ryggfällningen ej kan dras ur.

Standard

Standard Fällbara armstöd (tillval)

1
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Medic (Tillval) Comfort (Tillval) EL-reglerad (Tillval)
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OMVäNd SITSTILT ELLER ALL SITSTILT BAKåT (TILLVAL) 

rEGLAGE

1. Armstöd placerade här följer med sitsens vinkling.
2. Armstöd placerade här följer ej sitsens vinkling.
3. det finns 3 lägen. Vid val av läge 3 måste stolen 
    utrustas med stativförlängare. 
 1. Fram 15˚, bak 8˚  – standard sitstilt
 2. Fram 8˚, bak 15˚  – omvänd sittilt
 3. Fram 0˚, bak 23˚  – all sitstilt bakåt
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ROTATIONSFRIGÖRARE (TILLVAL)

OBS! Rotationen skall vara i låst läge när man sätter sig 
och reser sig. Kontrollera att spärren har "klickat" i.

rEGLAGE

1. Vrides medurs för att frikoppla, moturs för att låsa.

1

EL-reglerad
i lös dosa (Tillval)
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RENGÖRING, UNdERHåLL OCH LAddNING

Stolen bör torkas av och hållas ren från damm
och smuts. 

Plyschlädsel tvättas med skumtvätt: 
1. Ta bort lös smuts, smulor och liknande.  
2. Applicera ett tunt skikt med skum, gnid
 skummet jämnt med en fuktig trasa.  
3. Eftertorka med en ren och lätt fuktad trasa.  
4. Dammsug väl när allt torkat. 

Konstläder tvättas med såpvatten alternativt avtorkas 
med spritlösning till exempel desinfektionsmedel.

Sits, ryggstöd och övriga stoppningsdetaljer är av 
funktionella skäl ej tillverkade i slutet material.
Vid rekonditionering bör stoppningsdetaljer av 
hygieniska skäl bytas ut.

Ellyftomaten skall regelbundet kontrolleras med 
avseende på damm, smuts och stabilitet: höj upp 
sittplattan till högsta läge. Gör rent med trasa.
Vatten eller något lösningsmedel får ej användas. 
Smörj sedan in cylindern med ett tunt lager
teflon- eller siliconbaserat smörjfett. 

Vi rekommenderar att batteriladdare real 9000 
Typ 2240-12V med art.nr 802289 används vid 
laddning av stolen. Önskas annan batteriladdare var 
vänlig kontakta Mercado Medic AB för skriftligt 
godkännande. Laddning av batteriet bör ske regel-
bundet, om möjligt en gång per dygn. Det är viktigt 
för batteriets livslängd att det aldrig blir helt urladdat. 

LAddNING (GÄLLEr EL-sToL)
Anslut laddningsproppen på laddaren till laddjacket 
(1) på boxen där vippströmbrytaren för höjning 
och sänkning av stolen är placerad. Anslut därefter 
laddarens kontakt till ett vägguttag. Lysdioden på 
laddaren indikerar att laddning sker. När lysdioden 
ändrar färg ifrån orange till grönt är batteriet färdig-
laddat. Stolen går att höja och sänka när laddning 
pågår. Detta gäller EL-stolar levererade från v. 11 
2013 eller tidigare levererade uppdaterade stolar.

oBs!
Laddning av batteriet är särskilt viktigt på de stolar 
som har elbroms, elvinkling och elrygg då funktionen 
kräver hög batterikapacitet för att inte förlora funktio-
nen. Säkerställ funktionerna genom att ladda batteriet 
en gång per dygn. Vid byte av batteri (typbeteckning: 
HP7-12 12V 7.2Ah), var noga med att rödmärkt 
batterikabel fästes på pluspolen på batteriet och 
minuskabel på minuspolen. Om stolens elektriska 
funktion upphör att fungera är det sannnolikt en 
säkring som gått. Kontrollera säkringarna. De är 
placerade under sitsen på sladden mellan batteri
och ställdon. Byt trasig säkring mot ny 25 A säkring.

TÄNk på FöLJANdE NÄr du HANdskAs
mEd BATTErIEr:
• Kortslut aldrig batteriet. • Utsätt inte batteriet
för kraftiga stötar eller för öppen eld. • Vid kontakt 
med batterisyra, skölj med vatten i ca 30 min. och 
kontakta läkare. • Uttjänta batterier skall lämnas på 
miljöstationer.

1 Laddare art.nr 802289

INSTäLLNING AV COXITKLAFFAR

rEAL pLus coxIT/EL
Det finns två varianter på hur coxitklaffarna justeras. 
På stol utan sitsvinkling sitter reglagen under sitsens 
framkant. På stol med sitsvinkling sitter reglagen under 
sitsens bakkant.

rEGLAGE

1. Lossa, ställ in önskad vinkel och drag åt.  
2. Vrid reglaget för att sänka/höja klaffen.

2
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1. Fixlyftomat 
 1. funktion /  rengöring
 2. rotationslåsning / funktion
 3. infästning / efterdragning

2. Ellyftomat 
 1. missljud / slirkoppling            
 2. rotationslåsn / smörjning                   
 3. infästning / efterdragning
 4. batteri / laddn / kondition
 5. kabeldragning / slitage 

3. underrede
 1. svetsar
 2. skruvförband
 3. stativförl. / infästn. / funktion

4. Länkhjul 
 1. funktion / rull / svängning
 2. lager / hjulbanor
 3. infästning / efterdragning

5. Broms
 1. funktion / lyfthöjd            
 2. funktion / lager                   
 3. slitage bromsfot
 4. bromsspak

6. sittkryss
 1. mekanik / svetsar
 2. skruvförb. / efterdragning
 3. plastpluggar / bussningar
 4. sittplatta / rengöring / byte
 5. coxitmekanik / manövrering

7. Vinkelsits
 1. slitage rörliga delar
 2. gasfjäder / funktion
 3. vevvinkling / slitage
 4. manuell vinkling / låsning
 5. manövrering / smörjning

8. ryggmekanik
 1. funktion / slitage
 2. infästning / efterdragning
 3. plastpluggar / bussningar
 4. ryggplatta/ rengöring / byte
 5. gasfjäder / funktion

9. Armstöd 
 1. funktion / slitage
 2. plastpluggar / bussningar
 3. armst.plattor / reng. / byte
 4. regl.under armst. / funktion
 5. man.box. / joystick / laddkont.

10. klädsel tillbehör 
 1. nackstöd
 2. bålstöd
 3. sidostöd
 4. amputationskudde
 5. överdragsklädsel
 6. grenkil / magstöd

11. mekanik tillbehör
 1. nackstöd
 2. bålstöd
 3. sidostöd
 4. amputationsstöd
 5. körhandtag
 6. grenkil / magstöd

12. Eltillbehör 
 1. batteriladdare / funktion
 2. elbroms / funktion
 3. elvinkling / funktion
 4. elrygg / funktion

13. rengöring
 1. länkhjul
 2. stativ
 3. stoppdetaljer
 4. övrig mekanik

undvik att använda högtryck vid 
rengöring då det tränger in i 
lager, med mera, och ger onödigt 
slitage.

Anteckningar

REKONdITIONERINGS-/UNdERHåLLSANVISNING REAL 9000/REAL 9000 PLUS



Mercado Medic AB Telefon & Fax Email & Internet 
Tryffelslingan 14 Tel  08 555 143 00 Email info@mercado.se
181 57 Lidingö Fax  08 555 143 99 Internet www.mercado.se

regionkontor Norr
Mercado Medic AB 
Fredrik Lindberg 
Lindögatan 2, 931 65 Skellefteå
Mobil: 070-579 25 62
E-post: fredrik.lindberg@mercado.se

regionkontor Väst
Mercado Medic AB 
Thomas Ekström 
Saltkråkegatan 25, S-554 49 Jönköping 
Mobil: 070-810 78 74
E-post: thomas.ekstrom@mercado.se

regionkontor syd
Mercado Medic AB 
Michael Öberg 
Femtorpsvägen 2, S-243 93 Höör  
Tel: 0413-55 75 07
Mobil: 070-827 96 16
E-post: michael.oberg@mercado.se
 

regionkontor öst
Mercado Medic AB 
Ronny Fogelqvist 
Box 1074, Tryffelslingan 14, S-181 22 Lidingö  
Tel: 08-555 143 10
Fax: 08-555 143 99
Mobil: 070-827 96 14
E-post: ronny.fogelqvist@mercado.se

KONTAKTA MERCAdO

Huvudkontoret
Besöksadress 
Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö 

Postadress
Box 1074, 181 22 Lidingö

Växeln är öppen: Mån-Fre 08.00-16.30 
Tel: 08-555 143 00
Fax: 08-555 143 99
E-post: info@mercado.se

service och teknisk support
Magnus Bergdahl och Fredrik Karlsson 
Box 1074, 181 22 Lidingö

Service har telefontid mån-fre 
08.00-12.00 samt 13.00-16.00.

Tel: 08-555 143 08
Fax: 08-555 143 99
Mobil: 070-550 63 98, 070-894 63 68
E-post: service@mercado.se


