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1. Bruk
Leckey Totstander er utformet for bruk hjemme eller på skolen for stående stilling.
Totstanderen er tilgjengelig en størrelse, og dekker behovene til barn med funksjonshemninger 
i alderen 1-5 år med en maksimal bruker vekt på 22 kg. Stående stilling kan bidra til normal 
utvikling av hoftene, til å danne muskel formasjon, og kan hjelpe til å gi psykologisk velvære. 
Ståstativet skal brukes på plant og fast underlag slik at rammerørene står 90 grader på 
vaterlinjen.

2. Samsvarserklæring
James Leckey Design Ltd. som produsent med eneansvar erklærer at Leckey Totstander 
oppfyller kravene i 93/42/EEC retningslinjer og EN12182 “Tekniske hjelpemidler for funksjons-
hemmede 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 komponenter.

4. Produkt historielogg
Ditt Leckey Produktet er klassifisert som klasse “Medisinsk teknisk utstyr”.
Et medisinsk utstyr bør bare forskrives, settes opp eller utstedes for bruk av en teknisk 
kompetent person som har fått opplæring i bruk av dette produktet. Leckey anbefaler at en 
utskrift opprettholdes for å gi detaljer om alle oppsett, utstede inspeksjoner og årlige inspeksjoner 
av dette produktet.

5. Produkt opplæring logg (foreldre, lærere og foresatte)
Ditt Leckey produkt er en foreskrevet klasse 1 medisinsk utstyr og som sådan anbefaler Leckey  
at foreldre, lærere og omsorgspersoner som bruker utstyret bør gjøres oppmerksom på følgende 
deler av denne bruker manual av en teknisk kompetent person.

6. Sikkerhetsinformasjon 

Se også:
9. Hyppige justeringer for daglig bruk
11. Daglig produkt inspeksjon

Leckey anbefaler at en skriftlig logg opprettholdes av alle dem som har vært opplært i riktig bruk 
av dette produktet.



Sikkerhet først:

1. Les alltid bruksanvisningen godt før bruk.

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

3. Bruk bare Leckey godkjente komponenter 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.

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.

5. Vi vil anbefale at brukerne aldri overføres 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. Gjennomføre alle posisjonelle justeringer og sikre at de er festet før du setter brukeren i dette 
produkt.

7. Når du plasserer brukeren inn i en stående ramme, sikre alltid bekken båndet først. Deretter 
festes bryst og kne stroppene. Dette av sikkerhetsmessige grunner.

8. Når produktet er stasjonært, sikre at alle hjul er låst og vender vekk fra basen da dette vil bedre 
produktets stabilitet.

9. Juster aldri den samlede høyden på Totstander mens rammen er i bruk. 
Andre finere posisjonelle justeringer kan utføres sikkert når brukeren er i rammen.

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

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

12. Leckey  produktene overholder brannsikkerhetsforskrifter i samsvar med EN12182. Men 
produktet inneholder plastkomponenter og bør derfor holdes borte fra alle direkte kilder av varme, 
inkludert åpen ild, sigaretter, elektriske og gassovner.

13. Ikke plasser varme gjenstander på bordet (mer enn 40 grader).

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

15. Produktet er beregnet for innendørs bruk og når det ikke er i bruk bør det oppbevares på et 
tørt sted som ikke utsettes for ekstreme temperaturer. Skalaen bør være fra 5-40 grader Celsius.



7. Innstilling og bruk

Justering av høyde

For å justere høyden på Totstander, løsne de nederste knottene (a) på stående rør, juster til ønsket 
høyde og stram til.

Høydejustering av kneputer
Løsne knottene (b), se foto over, still kneputene i riktig høyde og stram til.



Feste av bekken bånd

Bekken båndet  bør festes til brukeren først, praktisk kan det gjøres på en matte. Bekken 
stroppene er festet rundt brukerens bekken, de lengre stroppene blir så tredd gjennom 
ytterpolene på rammen og sikret fast bak brukeren med borrelås på båndet. For å sikre at du 
enkelt kan identifisere stroppen som går rundt brukeren og den som festes til rammen, er en 
Leckey etikett sydd fast på den som går rundt rammen.

Funksjoner:

	 •	Enkel	vertikalt	ståstativ.
	 •	Tilgjengelig	i	1	størrelse.
	 •	Fleksibel	eller	fast	bryststøtte.
	 •	Høyderegulerbar	ramme.
	 •	Justerbare	fotsandaler.
	 •	Høydejusterbart	bekkenbånd.
	 •	Høyderegulerbar	knestøtte	med	justerbare	kneputer.



8. Rengjøring og vedlikehold

Når du rengjør produktet anbefaler vi at du bare bruker varmt vann og et ikke- slipendevaske-
middel. 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 tilsmussing 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 vanskelige flekker. Disse krever et trygt 
løsemiddel som Isopropyl Alkohol eller Mineral Sprit. En halv kopp av husholdningsblekemiddel 
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 benyttes.

3. Ikke bruk løsemidler for å rengjøre plasttre 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.



9. Teknisk informasjon
     
Alderrsgruppe: 1-5 år.  
Maks 22 kg brukervekt.   

  
       mm Tommer
Høyde brystbånd Min  470 18.5
    Maks  640 26
Basen   Dybde  450 18
    Bredde 450 18



Distributør:

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


