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Leckey Freestander er utformet til å fremme 
vektbæring og midtlinje symmetri. Denne 
håndboken viser deg hvordan du raskt og 
enkelt kan gjøre bruk av alle funksjoner.
Instruksjonene på sikkerhet og vedlikehold 
av produktet vil sikre at du vil nyte bruken av 
dette produktet i lang tid.



1 Bruksområde
Leckey Freestander er utformet for bruk 
hjemme eller på skolen for stående stilling. 
Freestanderen er tilgjengelig i tre størrelser 
for å dekke behovene til barn med funksjons-
hemninger i alderen 1-17. Størrelse 1 som 
har en maksimal brukervekt på 30 kg, stør-
relse 2 på 60 kg og størrelse 3 som har 100 
kg.  Stående stilling kan bidra til normal
utvikling av hoftene, til å danne muskel 
formasjon, og kan hjelpe til å gi psykologisk 
velvære.

2 Samsvarserklæring
James Leckey Design Ltd som produsent 
med eneansvar erklærer at Leckey Free-
stander oppfyller kravene i 93 / 42 / EEC
retningslinjer og EN12182 “Tekniske 
hjelpemidler for funksjonshemmede
personer”. Generelle krav og testmetoder.

3 Vilkår for garanti
Garantien gjelder bare når produktet brukes i 
henhold til de angitte betingelsene og for de 
tiltenkte formål, følger alle anbefalinger fra 
produsenter (se også generelle vilkår for salg, 
levering og betaling). En to års garanti gis
på alle Leckey ferdigprodukter og kompo-
nenter

4 Produkthistorie logg
Ditt Leckey produkt er klassifisert som et 
klasse 1 medisinsk utstyr og som sådan bør 
bare forskrives, settes opp eller utstedes 
på nytt for bruk,  av en teknisk kompetent 
person som har fått opplæring i bruk av 
dette produktet. Leckey anbefaler at en logg 
utarbeides for å gi detaljer om alle oppsett, 
utstede inspeksjoner og årlige inspeksjoner 
av dette produktet.

5 Produktopplæringlogg (foreldre, lærere 
og foresatte)
Ditt Leckey produkt er en foreskrevet klasse
1 medisinsk utstyr og som sådan anbefaler
Leckey at foreldre, lærere og omsorgs-
personer som bruker utstyret bør gjøres 
oppmerksom på følgende deler av denne 
brukermanual av en teknisk kompetent 
person:
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Leckey anbefaler at en skriftlig logg opprett-
holdes av alle dem som har vært opplært i 
riktig bruk av dette produktet.



6  Sikkerhetsinformasjon:

6.1 Les alltid bruksanvisningen godt før 
bruk.

6.2 For å forbedre sikkerheten anbefaler vi 
at brukere aldri bør forlates uten tilsyn

6.3 Bruk bare Leckey godkjente kompo-
nenter med produktet. Aldri modifiser 
produktet på noen måte. Unnlatelse av å 
følge instruksjonene kan sette brukeren 
eller omsorgsperson i fare, og vil gjøre 
garantien på produktet ugyldig.

6.4 Hvis du er i tvil til fortsatt trygg bruk av 
produktet, eller hvis noen av delene skulle 
svikte, vennligst slutte å bruke produktet 
og ta kontakt med vår kundeservice
avdeling eller forhandler snarest mulig.

6.5 Vi vil anbefale at brukerne aldri over-
føres rett fra sittende til stående uten 
forberedelse og strekking. Dette gjøres 
best liggende på en matte, men kan også 
utføres i en rullestol eller setesystem om 
nødvendig.

6.6 Gjennomføre alle posisjonelle juster-
inger og sikre at de er festet før du setter 
brukeren i dette produkt.

6.7 Når du plasserer brukeren inn i en 
stående ramme, sikre alltid bekken båndet 
først. Deretter festes bryst og knestrop-
pene. Dette av sikkerhetsmessige grunner.
 

6.8 Når produktet er stasjonært, sikre
at alle hjul er låst og vender vekk fra 
basen da dette vil bedre produktets sta-
bilitet.

6.9 Juster aldri ramme høyden på Free-
stander mens produktet er i bruk. Andre 
finere posisjonelle justeringer kan utføres 
sikkert når brukeren er i rammen.

6.10 Forlat aldri produktet på en hellende 
overflate, større enn 5 grader. Husk alltid å 
låse alle hjul.

6.11 Produktet inneholder komponenter
som kan utgjøre en kvelningsfare for små 
barn. Sjekk alltid at låsknotter og bolter 
innenfor barnets rekkevidde er tilstram-
met og sikre til enhver tid.

6.12 Leckey produktene overholder brann 
sikkerhetsforskrifter i samsvar med 
EN12182. Produktet inneholder plast-
komponenter og bør derfor holdes borte 
fra alle direkte kilder av varme, inkludert 
åpen ild, sigaretter, elektriske og gass 
ovner.

6.13 Ikke plasser varme gjenstander på 
bordet mer enn 40 grader

6.14 Rengjør produktet regelmessig. Ikke 
bruk slipemidler. Utføre vedlikeholds
sjekker med jevne mellomrom for å sikre 
at produktet ditt er i god stand.

6.15 Produktet er beregnet for innendørs 
bruk og når det ikke er i bruk bør det opp-
bevares på et tørt sted som ikke utsettes 
for ekstreme temperaturer. Temperaturen 
bør være fra 5-40 pluss grader Celsius.





Hvordan
pakke ut
og montere
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Sjekk deler
Gratulerer med din Leckey Freestander. Når 
du mottar din Freestander vil den komme 
i eske og pakket i flere pakker. Din Free-
stander kommer som standard med bryst-
plate inkludert fleksible sidestøtter, kne plate, 
bekken reim, aktivitetsbrett og aktivitetsbolle, 
base med hjul, indre stag og sandaler. 

Fjern forsiktig alle pakkene fra esken og 
sjekk at du har alle delene du har bestilt.

Sikkerhet først:
Hold plastposer borte fra barn.

For å montere Freestanderen, løsne først 
høydejusteringsboltene (a) på ytre stående 
stag og fjerne de indre stavene.

Sett de indre stavene på plass i mottaks 
rørene på basens hjul ramme. Unbrakonøk-
kelen som følger med strammer de to 
småskruene på hver mottaker sikkert (b).

Skyv så den viktigste ytre rammen over de 
indre stavene og stram de to høyde juster-
ingsboltene (c) ved ønsket høyde.

7.1 Montering av 
Freestander

b

a c

c



Bordet til Freestander festes ved å skyve de 
ytre stavene som allerede er festet til bordet 
over de indre stavene som allerede er festet 
til basen og deretter stramme boltene (a).
Bordet er da sikret med en pin inn i ett av 
hullene på siden av rammen.

For å feste sandalene, løsne plastknotten (A) 
fra undersiden av sandalene og fjerne metall 
og gummi skiven sammen med knotten. 
Juster skruen med sporet i fotplaten, skift ut 
gummipakningen og deretter metallskiven før 
du strammer plastknotten. Pass på at
sandalen ikke beveger seg når knotten har
blitt strammet.

7.2 Feste av bord 7.3 Montering av 
sandalene

a





Oppsett for 
postural 
management
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Det kliniske oppsettet av produktet skal være
gjennomført av en teknisk og klinisk
kompetent person som har fått opplæring i
bruken av produktet. Leckey anbefaler at
en utskrifts logg opprettholdes av alle
kliniske oppsett for dette produktet.



Du bør først måle avstanden fra brukerens 
føtter til rett under armene. Dette gjøres 
praktisk best i liggende stilling på en matte. 
Høyden mellom toppen av brystplate og 
sandaler bør settes til tilsvarende denne 
avstanden. Dette vil alltid være den første 
justeringen du trenger for å utføre.

For å justere høyden på brystet platen, 
løsne boltene (b), justere til ønsket posisjon, 
og deretter skru bolt (a) fast.

Brystplaten har en rekke andre justeringer 
som utføres ved å løsne boltene (a) på siden 
av bryste platen. Ved å løsne disse boltene 
kan brystplaten flyttes:

1. Forover og bakover for kroppens profile-
ring.
2. Opp og ned for finere, siste minutts
justeringer av høyden til brystet platen.
3. Å vinkle forover/ned eller bakover/litt opp 
for å bistå.

Forsøk aldri å justere høyden på 
hovedrammen når Freestanderen er i bruk

Kneplaten justeres på akkurat samme måte 
som brystplaten ved hjelp boltene (a).

Vær alltid forsiktig for å sikre at fingrene 
ikke blir klemt når du justerer kneplaten.

8.1 Justering av brystplate 8.2 Justering av kneplate

b

b

a



Knestøttene festes med bolter (a) foran. Når 
denne bolten er løsnet, kan knestøttene 
flyttes fra venstre til høyre og roteres. Når 
ønsket stilling er innhentet (a) skal bolten
strammes ordentlig.

Vær alltid forsiktig for å sikre at fingrene 
ikke blir klemt når du justerer knestøttene.

For å plasserer sandalene, bare løsne knot-
ten under fotplaten, velg posisjon du trenger 
og stram til. For å plassere brukerens føtter i
sandalene, bruk ankel og tå stroppene med 
borrelås, som følger med.

8.3 Justering av knestøtte 8.4 Justering av sandaler



Brystbåndet skal settes på brukeren, om 
mulig liggende på en matte.
De korte båndene skal  festes rundt rammen 
og holder brukeren på plass i stativet  ved 
at de trekkes rundt brukeren og festes 
omhyggelig mot velcroen i beltet– disse korte  
stroppene er merket med Leckey merket.
De lange båndene skal strammes rundt 
kroppen til brukeren – og helst før brukeren 

8.5 Plassering av 
brystbånd



Hyppig 
justering for 
daglig bruk 
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Foreldre og foresatte bør vises hvordan de 
foretar hyppige justeringer og gjort oppmerk-
som på sikkerhetssjekker i § 6 av en teknisk 
og klinisk kompetent person som har fått op-
plæring i bruk av produktet. Leckey anbefaler 
at en skriftlig logg er opprettholdes av alle 
foreldre og pleiere som er opplært i bruk
av dette produktet.



Før du overfører barnet inn i FreeStander,
utfør den daglige produkt inspeksjon
skissert i § 11 i denne bruksanvisningen
 
Før du overfører barnet inn i Freestander, 
låse alle hjulene, slik at de er vendt utover 
å maksimere produkt stabilitet. Sørg for at 
stropper på brystet, hoftestøtten seletøy og
sandaler frigjøres ut av veien for å lette over-
føringen.

Fest alltid bekken og sikkerhetsbåndet 
først, så brystbelte og brukerens føtter.

 De fleksible side støttene på Standeren kan 
justeres inn og ut ved å løsne boltene (a) på 
baksiden av brystet platen. Når disse skru-
ene er løsnet, kan den fleksible side støtten 
justeres til ønsket posisjon og med en gang 
den er i posisjon, bør boltene strammes til 
skikkelig. De fleksible sidestøttene har også 
rom for en liten høydejustering. For å endre
høyde, løsne boltene (b), posisjonere
sidestøttene etter behov og skru deretter til 
boltene (b) igjen. Den fleksible sidestøtten
sikres rundt brukeren ved å stramme sikker-
hets stroppen på plass. Fest sikkerhetsstrop-
pen umiddelbart

Vær alltid forsiktig for å sikre at fingrene 
ikke blir klemt når du justerer sidestøt-
tene.

9.1 Forflytning av brukeren 
inn og ut av Freestander

9.2 Justering av de 
fleksible sidene

b



Kneputene festes med bolter (a)  foran på 
kneplaten. Når denne bolten er løsnet, kan 
kneputen flyttes fra venstre til høyre og 
roteres. Når ønsket stilling er ok, strammes 
bolten (a) sikkert.

Vær alltid forsiktig for å sikre at fingrene 
ikke blir klemt når du justerer kneputene.

For å plasserer sandalene, bare løsne knot-
ten under fotplaten, velg posisjon du trenger 
og stram til. For å plassere brukerens føtter i
sandalene, bruk ankel og tå stroppene med 
borrelås, som følger med.

9.3 Justering av kneputer 9.4 Justering av sandalene



Bordet kan høyde og vinkel justeres ved å 
løsne bolten (a) på bord stengene, justere 
til ønsket posisjon og deretter stramme til 
boltene (a) en sikker måte. Plasseringen av 
bordet kan også endres i forhold til bryst-
platen. En av tre posisjoner (b) kan velges for 
å bidra til god håndfunksjon. Bordet leveres
komplett med et bord deksel og en bolle
noe som betyr at du kan bruke brettet med 
et flatt dekke og bruke bollen for leke-
aktiviteter.

Bekken belte bør festes til brukeren først, 
igjen mest praktisk på en matte. Bekken 
stroppene festes rundt brukerens bekken, 
de lengste stroppene skal så tres gjennom 
de ytre polene på rammen og sikres fast bak 
brukeren med borrelåsen på beltet. For å 
sikre at du enkelt kan identifisere stroppen 
som går rundt brukeren og den som festes til 
rammen, er en Leckey etikett sydd på til den 
som går rundt rammen.

9.5 Justering av bord 9.6 Feste av bekken bånd

b



Hvordan opprettholde
Når du rengjør produktet anbefaler vi at du 
bare bruker varmt vann og et ikke- slipende
vaskemiddel. Bruk aldri organiske løsemidler 
eller tørre rengjøringsmidler.

Setetrekk og tekstiler
1. Trekket og tekstiler kan rengjøres for hånd 
mens de er på plass. Til rengjøring anbefaler 
vi at du bruker bare varmt vann og et ikke-
slipende rengjøringsmiddel.

2. Den beste rensemetoden er en ‘tørk & 
tørk“ teknikk

3. Flekker bør fjernes så raskt som mulig 
med absorberende klut, håndklær eller en 
svamp. Rutinemessig såpe og varmt vann 
med svamp er effektivt for ordinær tilsmuss-
ing og mindre søl. Vær forsiktig så du ikke 
væter stoffet for mye, da dette vil føre til at 
flekken sprer seg.

4. Antiseptisk rengjøringsmidler kan brukes
på mer gjenstridige flekker. Disse kan kreve
et trygt løsemiddel som Isopropyl Alkohol
eller Mineral Spirit. En halv kopp av hush-
oldningsblekemiddel til 5 liter vann kan også 
brukes som et nyttig desinfeksjonsmiddel.

5. Pass alltid på at produktet er tørt før bruk.

Metall og plast og tre komponenter
1. Såpe og vann eller antibakteriell spray kan
brukes til daglig rengjøring.

2. Til dyprens kan en lavtrykksdamper be-
nyttes.

3. Ikke bruk løsemidler for å rengjøre plast, 
tre eller metall komponenter.

4. Kontroller at produktet er tørt før bruk.

5. Sjekk alle tre- komponentene regelmessig 
for å sikre at det ikke er noen  sprekker eller 
flis.

10 Rengjøring og 
vedlikehold



(Terapeuter, foreldre og omsorgspersoner)
Vi anbefaler at daglig visuell kontroll av 
utstyret utføres av terapeuter, pleiere eller 
foreldre for å sjekke at produktet er sikkert 
for bruk. De anbefalte daglige kontroller
er beskrevet nedenfor.

1. Forsikre at alle justeringsknapper og bolter 
er på plass og sikret.
2. Sjekk alle møbeltrekk for tegn på slitasje
3. Sjekk at alle hjulene beveger seg fritt og 
låses sikkert.
4. Sjekk at alle borrelåser og stropper festes 
sikkert

Hvis du er i tvil til fortsatt trygg bruk av 
Leckey produktet eller hvis noen deler 
skulle svikte, vennligst slutte å bruke
produktet og kontakte vår kundeservice 
avdeling eller din lokale forhandler så sn-
art som mulig. (Terapeut, tekniker, Leckey 
Product Rådgiver, forhandler)

Terapeut, tekniker, Leckey produkt råd-
giver, forhandler
Leckey anbefaler at hvert produkt bør være 
gjenstand for en detaljert inspeksjon minst en 
gang i året og hver gang produktet er utstedt 
på nytt for bruk. Denne inspeksjonen bør
utføres av en teknisk kompetent person 
som har fått opplæring i bruk av produktet 
og skal inneholde følgende sjekker som et 
minstekrav.

1. Sjekk at alle knotter, muttere, bolter og 
plast spennene er på plass, erstatte even-
tuelle manglende elementer. Med særlig 
oppmerksomhet på følgende elementer;

- Bryst og hoftehøyde og vinkel justeringer
- Justeringsknotter til kne putene

2. Løft understellet for å sjekke hvert hjul
individuelt. Sørg for at de kan beveges fritt 
og fjerne skitt fra gummi hjul. Kontroller at 
bremsene låser hjulene sikkert.

3. Sjekk visuelt strukturen av produktet med 
spesiell oppmerksomhet  på sveisingen av 
rammen. Forsikre at det ikke er tegn til sli-
tasje eller sprekker rundt sveisingen.

4. Leckey anbefaler at en utskrift oppretthol-
des av alle årlige produkt inspeksjoner.

Hvis du er i tvil til fortsatt trygg bruk av 
Leckey produktet eller hvis noen deler 
skulle svikte, vennligst slutte å bruke 
produktet og kontakte vår kundeservice 
avdeling eller din lokale forhandler så 
snart som mulig.

11 Daglig produkt kontroll 12 Årlig produkt kontroll



De fleste Leckey produktene er vurdert til å 
møte behovene til en individuell bruker. Før 
ny re-utsendelse av et produkt anbefaler vi 
å gjøre en kompatibilitets sjekk for den nye 
brukeren og sikre at produktet som blir
gjenbrukt ikke inneholder noen endringer 
eller spesialtilpassinger.

En detaljert teknisk inspeksjon bør være 
gjennomført på produktet før re-utstedelse. 
Dette bør utføres av en teknisk kompetent 
person som har fått opplæring i bruk og
kontroll av produktet. Se kapittel 13 for
ønsket kontroller som skal utføres.

Sørg for at produktet har blitt renset grundig i 
samsvar med § 11 i denne håndboken.

Forsikre deg om at en kopi av bruks-
anvisningen følger med produktet.
En kopi kan lastes ned fra vår nettside
www.handicare.no

Leckey anbefaler at en utskrift blir opp-
rettholdt av alle produkt inspeksjoner som er 
utført før gjenutgivelse av produktet

Hvis du er i tvil om fortsatt trygg bruk av 
Leckey produktet eller hvis noen deler 
skulle svikte, vennligst slutte å bruke
produktet og kontakte vår kundeservice 
avdeling eller din lokale forhandler så 
snart som mulig.

Vedlikehold av alle Leckey produkter bør 
bare utføres av teknisk kompetente personer 
som er opplært i bruk av produktet.

Kontakt Handicare tlf: 03250. Vi er glade for 
å hjelpe deg med dine service krav.

Alle internasjonale service-henvendelser bør
rettes til den aktuelle Leckey distributør.

For ytterligere informasjon om Leckey
distributørene, vennligst besøk
www.leckey.com eller www.handicare.com.

13 Gjenbruk 14 Produkt service



Koder produkt

LFS/#/ Freestander
LFS/T Totstander
 (kommer som
 standard i
 Medow stoff)

Koder tilbehør

LFS/#/G Grab / fjæring
LFS/#/H Grab Innlegg

# Velg en størrelse

Freestander kommer i 2 stoffer. størrelse 1
leveres som standard i Meadow stoff og
størrelse 2 og 3 i Mondeo blått stoff.

Nakkestøtte alternativer er tilgjengelige til 
dette produktet. Kontakt Leckey eller lokal 
forhandler for ytterligere informasjon.

15 Teknisk informasjon



15 Teknisk data

Produktstørrelse

Størrelse 1 2 3

Alder 1-5 4-9 1/2 9-17

Koder LFS/1 LFS/2 LFS/3

mm     inches mm     inches mm     inches

Freestander 
 
Brystplate, høyde 
Min 
Max 
 
Ramme 
Lengde 
bredde

Aktivitets bord 
Dybde 
Bredde

Brukervekt
Max

 
 
 
470     18,5 
680     27 
 
 
650     26 
650     26

400     16
525     21

30 kg

 
 

680      27 
975      38

750     30
750     30

450     18
575     23

60 kg

 
 
 
975        38 
1350      53 
 
 
750        30 
750        30 
 
 
500       20
625       25 
 

100 kg

Totstander 
 
Bryst band, høyde 
Min 
Max

 
 
 
470     18,5 
640     26



24 timers postural 
omsorg for babyer, 
barn og voksne. 
Sove, sittende, 
stående, turgåing, 
bevegelse, bading, 
toalettbesøk.

LS145-03

Leckey
19 Ballinderry Road
Lisburn
BT28 2SA
Northern Ireland
United Kingdom

Distributør: Handicare AS
 Vålerveien 159
 Postboks 163
 1501 Moss 
 Tlf: 03250
 www.handicare.no


