TEAM LAZY
Toalett och duschstol avsedd för personer upp till 60 kg
Artikelnr: 800718

BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING

Juli 2013

Team Lazy 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 för. Stolen får ej utrustas
med andra tillbehör eller komponenter än vad som godkänts av Mercado
Medic AB. Reparationer och andra tekniska åtgärder får endast utföras av
personal auktoriserad av Mercado Medic AB. Följ anvisade skötsel- och
tvättråd. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan stolen tas i bruk.

Montering

Montering av Team Lazy är enkel och genomföres helt utan verktyg:
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1. Fäll ut stativet (1). Se till att fotstödet (2) pekar framåt.
2. Placera sitsen (3) med öppningen framåt i stativet.
3. Tryck fast stänkskyddet/abduktionsstödet (4) i sitsens framkant.
4. Fäst körhandtaget (5) i stativets bakre snabbkopplingar.
5. Trä ryggduken (6) över körhandtaget.
6. Se till att säkerhetsbandet (7) sitter på plats.
7. Montera bålstödet (8) i stativets främre snabbkopplingar.
8. Montera ryggselen (9) på bålstödets metallöglor.
9. Se till att vadbandet (10) sitter på plats. Antingen i öglorna (11)
eller på röret nedanför beroende på brukarens benlängd.
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Tillbehör

Det finns tre olika tillbehör som ytterligare underlättar
användandet av Team Lazy:
1. H-ryggsele (1) ger extra stöd åt personer som har svårt
att sitta stilla.
2. Potta (2) som kan användas när toalett ej finns att tillgå.
Pottan skjutes in i sitsens bakkant. Observera att
stänkskyddet/abduktionsstödet måste vara borttaget
vidn monteringen av pottan.
3. Väska för förvaring (3) och transport av nedmonterad
Team Lazy.
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Användning

För att placera en person i Team Lazy-stolen följ dessa instruktioner:
1. Bromsa hjulen och lossa bålstödet på den sida som passar bäst. Ta ej bort bålstödet helt,
utan sväng det åt sidan.
2. Om du inte klarar att lyfta personen över stänkskyddet/abduktionsstödet tag bort detta.
3. Ställ in fotplattan på lämplig höjd och fäll därefter upp den.
4. Placera personen på sittplattan och sätt tillbaka stänkskyddet/abduktionsstödet om det varit bortmonterat.
5. Sväng tillbaka bålstödet. Lås snabbkopplingen. Låt personen luta sig mot bålstödet.
6. Lägg ryggselen över ryggen på personen och montera sedan selen i bålstödet. Spänn selen ganska hårt.
7. Fäll ned fotplattan. Placera fötterna på fotplattan.
8. Justera fotplattan till rätt höjd. Sträva efter att att personens knän kommer så långt upp mot bålstödet
som möjligt.
9. Spänn vadbandet över benen.
På toaletten användes Team Lazy på följande sätt:
1. Lyft ur stänkskyddet/abduktionsstödet.
2. Rulla Team Lazy baklänges över toalettstolen.
3. Montera stänkskyddet/abduktionsstödet så att det sticker ned i toalettstolen.
4. Fäst säkerhetsbandet runt toalettstolen.
Observera!

Användaren skall aldrig luta sig mot körhandtaget. Ryggselen skall av säkerhetsskäl alltid användas. Se till att
användaren alltid är framåtlutad. Hjulen skall alltid vara bromsade vid i och urstigning. Lämna aldrig någon
i stolen utan tillsyn.
Rengöring och underhåll

Tvätta vävmaterialet i sele och band i tvättmaskin vid 40 grader. Stativet rostar inte men bör hållas rent
med hjälp av rengöringsmedel typ Ajax Express eller liknande och en trasa. Plastdetaljer i sits, bålstöd och
stänkskydd/abduktionsstöd tvättas likadant som stativet. Plastdetaljerna kan även sköljas med varmt vatten
upp till 80 grader. Observera att sitsen skall monteras i stativet efter tvätt i varmt vatten för att undvika
snedvridning vid avsvalning.
Storlekar på sits och bålstöd

Sitsar och bålstöd till Team Lazy finns i flera olika utföranden beroende på vikt och ålder hos brukaren.
Om ett barn vuxit ur sits och bålstöd kan en ny beställas från Mercado Medic AB. Alla sitsar och bålstöd
passar till stativet.
Ålder				2-5 år			4-10 år			8 år-60kg
Sits (djup x bredd, cm)		24x17			37x30			44x36
Bålstöd (höjd över sits, cm)
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Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö
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Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99
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Email & Internet
Email
info@mercado.se
Internet www.mercado.se

