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1. Introduksjon til G-2-stolen

Takk for at du kjøpte en G-2-stol fra Direct Healthcare Group.

G-2-serien av stoler har sofistikerte og dynamiske tilt-in-space setesystemer som er støttet av vitenskapelig biomekanisk 
forskning og ergonomiske designprinsipper, og gir overlegen ryggstøtte og fantastisk posisjonering med overlegen komfort.

Nøkkelen til G-2-serien er muligheten til å enkelt justere tilt-in-space-posisjoneringen for en ultimat trykkhåndtering, uten 
overanstrengelse fra pleieren eller brukeren selv. 

Posisjonering gjøres lett med valg av enten gassbasert eller elektrisk drevne justeringer, mens med Regulert bevegelse vil 
tilt-in-space-bevegelsen forandres kontinuerlig.

1.1. Hvorfor er det behov for denne typen stol?

En sittende persons evne til å fungere effektivt og utføre ulike aktiviteter, avhenger av evnen til å ha riktig sittestilling.

Alle aktiviteter avhenger av kroppsholdningen. Hvis en person ikke kan bevege seg eller har vansker med å justere 
kroppsholdningen, kan det være nødvendig å bruke et sittesystem for å prøve å avhjelpe eksternt det som er begrenset 
internt.

G-2 bidrar til å møte behovet for å opprettholde en persons sittestilling, men samtidig reorientere og omfordele presset. 
Dette oppnås ved å bruke tilt-in-space og heving av benstøtten, noe som er hovedfunksjonaliteten ved G-2-stolene. Disse 
funksjonene har blitt automatisert i G-2 med regulert bevegelse.

2. Retningslinjer for garanti

2.1. Garanti og ansvar

Direct Healthcare Group gir en garanti til kjøperen om at 
varene som leveres vil være fri for feil i utførelse, design 
eller materialer i en periode på tolv (12) måneder fra 
leveringsdato. Stolrammen til G-2 har en garanti på ti (10) 
år, unntatt for skade på hjul og stoltrekk. Det anbefales å 
gjennomføre en årlig vedlikeholdsservice, men det er ikke 
essensielt.

2.2. Bruk

a)  Alle produkter fra Direct Healthcare Group er designet etter 
en høy spesifikasjon for en bestemt brukstype. 

b)  Det er derfor viktig at brukeren velger riktig produkt. Hvis 
kjøperen har til hensikt å kjøpe produkter til bruk som ikke 
er godkjent, må kjøper anvende egne ferdigheter og utvise 
skjønn. 

c)  Ingen ansatte eller agenter i Direct Healthcare Group er 
autorisert til å anbefale bruk som ikke er godkjent, og 
kjøperen bør ikke stole på slike anbefalinger. 

2.3. Når garantien ikke gjelder:

a)  Bruk av feil rengjøringsprodukter som kan skade 
overflatematerialet. 

b)  Feil vedlikehold som ikke er godkjent av Direct Healthcare 
Group. 

c) Endringer på originale produkter gjort av kjøper. 

d) Feil transportmiddel for produktene. 

e) Normal bruk og slitasje. 

f) Bruk som ikke er godkjent: 

 • Sitting på stolarmene. 

 • Sitting på benstøtten eller fotstøtten. 

 •  Støte stolen mot gjenstander som: Vegger, dører, senger, 
personer, bord, stoler, osv. 

  •  Søl fra mat, urin, ekskrementer og andre ting på stolen 
og ikke rengjøre den umiddelbart etter sølingen (2 
minutter), fører ofte til at stolen begynner å lukte og 
utgjør en helsefare. Søl trenger også inn møbeltrekk, 
sømmer og skum. 

 •   Ofte påføres det overdreven kraft på bevegelige deler av 
tre og metall på stoler, noe som fører til at de knekker 
eller blir bøyd. 

  •  Stoler som påføres støt opp eller ned trapper eller over 
hindringer når en person som sitter i stolen, forårsaker 
skade på hjul, rammeverk og møbeltrekk. 

2.4. Når garantien gjelder: 

Direct Healthcare Group vil: 

a)  Rette opp feilen 

eller 

b)  Hvis det etter Direct Healthcare Groups mening ikke er 
mulig å rette feilen, erstatte produktet. 

2.5. Lovfestede rettigheter

Ingenting i våre vilkår og betingelser eller i disse 
retningslinjene skal påvirke forbrukerens lovfestede 
rettigheter.

2.6. Advarsel

I denne håndboken er advarsler indikert med symboler. 
Advarselssymbolene er ledsaget av en tekst som indikerer 
alvorlighetsgraden av faren.

  ADVARSEL 
   Indikerer en farlig situasjon som kan resultere i 

alvorlig personskade eller død hvis den ikke unngås.

  FORSIKTIG 
   Indikerer en farlig situasjon som kan føre til mindre 

eller moderat personskade hvis den ikke unngås.

  VIKTIG  
   Indikerer en farlig situasjon som kan føre til 

materielle skader hvis den ikke unngås.
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Sales Order No. ...............................................

Date of Manufacture ........................................

Client’s Name ...................................................

Product  ...........................................................

Meets B.S. 5852 for cigarette and match, also crib 5 over CMHR foam.
Meets ‘The Furniture & Furnishing (Fire) (Safety) Amendment

Regulations 1993’

Direct Healthcare Group Ltd,

Withey Court, Western Industrial Estate,

Caerphilly, UK, CF83 1BF

Tel: +44 (0)800 043 0881

4.3. Alternativer

4.3.1. Trykkhåndtering

Trykkhåndtering er ytterst viktig for personer som sitter i lengre perioder eller som har risiko 
for vevskade. G-2 har trykkavlastende skum på alle kontaktflater på stolen, og det finnes 
ulike alternativer for setemodulen i henhold til brukerens behov. 

Hvis du er usikker på om trykkhåndteringen er egnet, kan du søke råd og innspill fra en 
kvalifisert ergoterapeut, sårbehandler, helsepersonell og/eller representant/forhandler for 
Direct Healthcare Group før kjøp. 

4.4. Tilbehør

3. Klinisk anvendelse

3.1. Tiltenkt bruk

G-2 er tiltenkt for bruk i følgende miljøer: 

• Omsorgsfasiliteter som pleiehjem og omsorgsboliger.
• Sykehusmiljøer.
• Hospits.
• Bofellesskap.
• Privatboliger.

3.2. Hvem er G-2 egnet for?

G-2 er egnet for følgende brukere:
•  Bevegelseshemmede og immobile brukere som trenger 

hjelp til å komme seg inn og ut av stolen.
•  Brukere som trenger moderat støtte for å opprettholde 

kroppsholdningen når de sitter.
•  Brukere med lav til middels stor risiko for trykksår (stoler 

utstyrt med Reflexion™-seteskum).
•  Brukere med høy risiko for å utvikle eller som har trykksår 

opp til grad II (stoler utstyrt med Intelli-Gel®® -sete) etter 
en klinisk vurdering.

•  Brukere med høy til svært høy risiko for å utvikle eller som 
har trykksår opp til grad IV (på stoler utstyrt med Dyna-
Tek®® Intelligent Air-sete) etter en klinisk vurdering.

•  Brukere med mild til alvorlig kognitiv svikt.

•  For brukere som gjennomgår rehabilitering, terapi eller 
behandling.

• For brukere som trenger å støttes opp når de forflyttes.

3.3. Hvem er G-2 ikke egnet for?

G-2 er ikke egnet for følgende brukere: 
•  Fullt mobile brukere, med mindre de er under tilsyn av 

helsepersonell i et behandlingsmiljø og etter en klinisk 
vurdering.

•  Brukere med kompleks kroppsholdning som krever 
betydelig støtte.

4. Produktinformasjon

4.1. Produktidentifikasjon

Hver enkelt stol har et unikt nummer som gjør det mulig å 
raskt identifisere den. Dette nummeret finnes på undersiden 
av setemodulen.

• Tilt-in-Space og heving av benstøtten kontrollert enten via:
•  Regulert bevegelse-teknologi.
•  Elektrisk betjening, eller
• Manuell gassbasert betjening.

• Kunnskapsbasert artikulerende, støttende ryggstøtte.
• Unike sidestøtter med spiralbevegelse.
•  Dyp komfort i setet og ryggstøttende trykkhåndtering.
•  Justerbart fotbrett for høyde og vinkel.
•  Mulighet til å tilpasse setelengde for bruker.
•  Dartex-materiale med stretch i flere retninger og pustende 

på alle kontaktflater for brukere.
• Tilt-in-Space og heving av benstøtten kontrollert enten via:

•  Regulert bevegelse-teknologi.
•  Elektrisk strøm.

•  To hjulalternativer:
•  100 mm hjul, uten brems foran, brems bak.
•  Versjon med bakre 315 mm stort hjul med bremsestang 
(kun 400/450 setebredde).

• God tilgang for personløfter.
• Modulær konstruksjon muliggjør enkel overhaling.

4.2. Hovedfunksjoner

5. Veiledning for beste praksis

For å sikre god praksis når du vurderer å kjøpe en G-2-stol og bruke den effektivt etter anskaffelse, anbefaler vi at følgende 
veiledning tas i betraktning:
•  Søk råd og innspill fra en kvalifisert ergoterapeut, helsepersonell og/eller representant/forhandler for Direct Healthcare Group 

før første gangs bruk av stolen.
•  Hvis du er usikker når du bestiller stolen og annet tilbehør, kan du ta kontakt med ergoterapeuten som er involvert, din 

representant fra Direct Healthcare Group, forhandler eller Direct Healthcare Groups kundeserviceteam på gratisnummer 
0800 043 0881.

•  Alle pleiere som skal føre tilsyn med brukeren må læres opp i å betjene stolen for å sikre korrekt posisjonering av brukeren.

FORSIKTIG

Bruk bare tilbehør som er anbefalt av Direct Healthcare Group sammen med G-2-stolen.

GE101
G-2 400/450 Sidebenstøtter (en komplett 
enhet)

GE102
G-2 500/550 Sidebenstøtter (en komplett 
enhet)

GE107 Negativ benstøttevinkel

GE301 G-2 400/450 Laminert brett med stropper

GE306 G-2 500/550 Laminert brett med stropper

GE307 G-2 Vektet nakkestøtte

GE308 G-2 vektet hodepute

GE309 G-2 Vektet nakkepute

KB725 Magebelte (krever D-ringstropper)

KB726
 Stor polstret bekkenposisjoneringsenhet i 
vinyl (krever D-ringstropper)

KB719
 Stor bekkenposisjoneringsenhet med 
fleecetrekk (krever D-ring stropper)

UL706 D-ringstropper (lange)

GE990 Årlig servicebesøk for G-2 (per stol)
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 VIKTIG 
  Ikke la batteriet lades helt ut, da dette vil gjøre at det ikke kan lades helt opp igjen. Hvis dette skjer, må batteriet 

skiftes ut. 

 VIKTIG 
 Flytt aldri stolen mens laderen er koblet til stikkontakten. 

6.2.1. Justering av setehøyde

Setedybden bør justeres for hver enkelt bruker. Hvis setedybden fra fronten av seteputen til ryggstøtten er for dyp, vil 
brukeren gli fremover, miste kroppsholdningen og lokalt trykk vil økes, og hvis den ikke er dyp nok vil trykket konsentreres 
rundt et mindre område på kroppen og bli ikke bli godt fordelt. 

Hvis personen sitter sammensunket i stolen ved måling, vil målingen av setedybden bli unøyaktig. Sørg for en god posisjon 
før måling, forutsatt at det er trygt å gjøre det. 

Stolryggen eller bakenden av seteputen skal være utgangspunktet for å måle setedybden. For å måle, bør sette deg på huk 
ved siden av brukeren for unngå å bøye deg, og holde målebåndet mot stolryggen eller bakenden av seteputen, og føre 
målebåndet fremover til det er på nivå med baksiden av kneet. Noter ned målingen. 

 Hvis benstøtten normalt brukes ved 90° mot setet, er det ønskelig med en minimum avstand på 25 mm eller en tomme 
mellom fronten av seteputen og leggen når brukeren hviler mot stolryggen. 

Hvis benstøtten vanligvis brukes i forhøyet stilling, er den optimale setelengden når leggen lett berører benstøtten.

FORSIKTIG: 
Når stolen er i bruk må du alltid påse at brukerens sikkerhet 
sjekkes regelmessig, og at brukeren ikke er uten tilsyn i 
lengre tid.

ADVARSEL 
G-2 er ikke egnet for bruk av barn. Alle barn som befinner seg i 
nærheten av stolen, må til enhver tid være under tilsyn.

FORSIKTIG 
Armlenene skal aldri sittes på.

Hensikten med disse anvisningene er å sikre trygg bruk og vedlikehold av G-2-stolen din. 

Stolen er klar til bruk når den er ferdig installert i riktig posisjon, og alle pleiere/brukere har lest og forstått brukerhåndboken.

Det finnes sikkerhetsadvarsler i denne brukerhåndboken, og det er operatørens ansvar å sørge for at disse blir fullt ut lest og 
forstått.

Hvis du har spørsmål eller er usikker, kan du ta kontakt med din representant fra Direct Healthcare Group, forhandler eller 
Direct Healthcare Groups kundeserviceteam på gratisnummer 0800 043 0881.

Ta vare på denne brukerhåndboken for fremtidig referanse. 

Produkter må aldri modifiseres eller endres etter kjøp, annet 
enn av autorisert personell fra Direct Healthcare Group.

Det er svært viktig at G-2-stoler brukes på riktig måte. Hvis 
det er noen tvil om produktets egnethet for en bruker, bør 
du søke profesjonell rådgivning fra kvalifisert helsepersonell 
som ergoterapeut, fysioterapeut, sårbehandler eller en 
forflytnings- og håndteringsspesialist. 

Det bør vurderes å tilpasse stolens grunnleggende 
dimensjoner til brukerens størrelse, for å sikre 
god kroppsholdning, støtte, komfort og sikkerhet. 
Trykkbehandling, forflytning og håndtering, inkontinens eller 
infeksjonskontroll bør tas i betraktning, og du bør søke råd 
fra kvalifisert helsepersonell.

Miljøfaktorer bør også tas i betraktning og vurderes, og 
potensielle risikoer eller farer bør identifiseres og tas i 
betraktning for å ivareta brukernes sikkerhet.

Når en stol er spesifisert, anbefaler vi at det foretas en 
risikovurdering for å sikre at den vil være trygg og egnet for 
brukeren, og for alle som måtte befinne seg i nærheten av 
stolen. Det er viktig å foreta en regelmessig revurdering av 
om produktet er egnet for brukeren.

Hvis du ønsker å ta opp sikkerhetsfaktorer mer detaljert, kan 
du ta kontakt med vårt kundeserviceteam på gratisnummer 
0800 043 0881.

6. Anvisninger for bruk

6.1. Generell bruk

ADVARSEL 
Ikke skyv stolen opp eller ned trapper 
eller bratte hellinger, da dette kan føre til 
at du mister kontrollen.

ADVARSEL 
Påse at det ikke er noe til stede som 
hindrer fri bevegelse av stolen, før stolen 
tas i bruk.

For å justere setelengden, må stolen 
være tom. Gå til baksiden av stolen 
og løsne vingemutteren under 
setemodulen.

Ta tak i hendelen bak på setemodulen 
og skyv hele enheten bakover og/eller 
fremover til ønsket lengde.

Stram til vingemutteren slik at setet er 
sitter fast etter justering.

6.2. Sette opp G-2 for bruk

Ved levering av stolen bør emballasjen fjernes forsiktig for ikke å skade møbeltrekket.

Brukerhåndboken må leses av alle som er involvert i bruk av stolen, og du må sørge for at stolen er satt opp riktig før bruk.

Det anbefales at stolen justeres for å imøtekomme hver enkelt brukers spesifikke behov med hensyn til setelengde, 
fotbretthøyde, vinkel og tilt-in-space.

Start med å la brukeren få sette seg i stolen. De fleste justeringer kan enkelt gjøres med brukeren i stolen, med unntak av 
setelengden som er lettere å justere når stolen er tom.

  VIKTIG 
Ikke bruk skarpe gjenstander som saks eller kniv for å fjerne plastemballasjen fra stolen, da dette kan skade 
møbeltrekket.

Modeller med elektrisk og regulert bevegelse

Når stolen leveres, må batteriet lades helt opp i 8 timer før bruk.

  VIKTIG 
Ikke la batteriet lades helt ut, da dette vil gjøre at det ikke kan lades helt opp igjen. Hvis dette skjer, må batteriet 
skiftes ut.

Vedlikehold av batteri (elektriske og Regulert bevegelse-modeller)

Batteriet lades gjennom håndsettet med laderen som følger med stolen. Laderen skal kobles til en stikkontakt og deretter 
festes til håndkontrollenheten. Ladekontakten på håndkontrollen er på bunnen av enheten.

Vi anbefaler at hvis stolen brukes på dagtid, bør batteriet lades over natten for å sikre at det blir fulladet regelmessig. 

Stolen kan brukes mens den lades, men vi anbefaler at dette unngås når det er mulig for å sikre at ladekabelen ikke utgjør en 
fare for snubling. 

  ADVARSEL 
Vi anbefaler bruk av et overspenningsvern ved bruk av strømforsyningen.
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ADVARSEL 
Påse at bremsen alltid er koblet inn når brukeren 
settes ned i eller tas ut av stolen, for å unngå at 
stolen beveger seg utilsiktet.

6.3.1. Hjul med retningslås (alternativt på produksjonstidspunktet)

G-2-stolene kan utstyres hjul med retningslås. Dette gjør at ett hjul kan låses i retning «rett 
frem» for nøyaktig manøvrering fremover. 

 •  For å aktivere, presser du ned den grønne riflede delen. Skyv deretter stolen fremover for å 
aktivere retningslåsen. Den vil «klikke» på plass når den er i rett stilling. 

 •  For å deaktivere det retningsbestemte hjulet, presser du ned den øvre kanten av den grønne 
delen til den er på nivå med toppkanten på resten av hjulet. 

 •       Påse at retningslåsen er deaktivert før du manøvrerer stolen på trange steder.
 •       De andre tre hjulene vil være i låst posisjon (rød plate) som ikke vil rulle eller svinge når 

bremsen er koblet inn. 

6.3. Hjul

G-2 er som standard utstyrt med fire 100 mm/4” hjul med to svingbare hjul foran og to faste 
hjul bak, som ikke vil rulle eller svinge når bremsene er koblet inn.

For å koble inn hjulbremsene på bakhjulene, presser du den fremre røde delen på bremsen 
på hvert hjul.

For å låse opp bremsene, presser du ned den hevede toppen av den røde delen til den er på 
nivå med resten av hjulhuset.

ADVARSEL 
Påse at hjulbremsene alltid er koblet 
inn når brukeren er uten tilsyn i 
stolen.

ADVARSEL 
Påse at hjulbremsene kobles inn 
når brukeren settes ned i eller tas 
ut av stolen, for å unngå at stolen 
beveger seg utilsiktet.

FORSIKTIG 
Sjekk alltid at hjulene er ulåst før du 
flytter stolen.

FORSIKTIG 
Påse at det ikke er noe til stede 
som hindrer fri bevegelse av stolen 
før du kobler ut hjulbremsen og 
beveger stolen.

Ulåst

Låst

6.3.2. Store hjul-alternativ (alternativt på produksjonstidspunktet)

G-2-stoler med store hjul er utstyrt med bakhjul på 315 mm i diameter, en bremsestang og 
forhjul på 125 mm. 

For å aktivere bremsen, trykk ned på den fjærbelastede bremsestangen.

For å frigjøre For å frigjøre bremsen, vipp bremsestangen opp igjen med foten.

ADVARSEL 
Påse at bremsen alltid er koblet inn når brukeren er 
uten tilsyn i stolen.

ADVARSEL 
Sjekk alltid at hjulene er ulåst før du flytter på 
stolen.

6.4. Tilt-in-space

Hva er tilt-in-space?
Tilt-in-space er et vippbart system som gir en tilbakelent hvilestilling, der brukeren kan vippes fremover eller bakover samtidig 
som kroppsholdningen og bekkenstabiliteten opprettholdes. 

Ved å holde vinkelen mellom stolsetet og ryggen på ca. 110°, vil ikke brukeren gli fremover til en ukomfortabel nedsenket 
posisjon. Vipping av stolen fordeler brukerens vekt over en større kontaktflate, noe som er en enkel men likevel effektiv måte 
å håndtere oppbygging av trykk på.

FORSIKTIG 
Det anbefales å bruke et magebelte 
eller bekkenposisjoneringsenhet 
(ekstrautstyr) for brukere som ikke 
er i stand til å sitte godt.

FORSIKTIG 
Påse at eventuelle brett som 
brukes sammen med stolen 
er fjernet før du vipper stolen, 
ellers kan det som står på 
brettet søles på brukeren.

ADVARSEL 
La aldri en bruker med dårlig evne 
til å sitte i fullt oppreist stilling uten 
tilsyn, da de kan tippe over eller gli 
frem til en uheldig posisjon eller 
helt ut av stolen.

ADVARSEL 
Påse at brukerens hender er borte 
fra stolryggen når stolen vippes, for 
å unngå fare for å komme i klem i 
vippemekanismen.

ADVARSEL 
Påse at det ikke er noe til stede 
som hindrer fri bevegelse av stolen 
(f.eks. barn, kjæledyr eller harde 
gjenstander) før du bruker tilt-in-
space.

6.4.1. Manuell betjening (bare manuelle modeller)

Det anbefales at tilt-in-space-vinkelen endres med jevne mellomrom for å omfordele trykket 
og minimere risikoen for at brukeren utvikler såre områder som kan føre til trykksår.

 •  Finn frem til vippehendelen på skyvehåndtaket på baksiden av stolen, og klem den mot 
skyvehåndtaket for å frigjøre vippelåsen. 

 •  Press skyvehåndtaket hardt nedover med begge hendene for å vippe stolen bakover, eller 
løft alternativt skyvehåndtaket oppover for å heve stolen til stående posisjon.

 •  Når stolen vippes oppover eller nedover kan du når som helst slippe hendelen, og stolen 
låses i valgt posisjon.

 •  Det anbefales alltid å justere posisjonen på benstøtten når tilt-in-space-posisjonen er valgt, 
for å sikre en riktig og komfortabel kroppsholdning.

6.4.2. Elektrisk betjening (bare elektriske modeller)

De elektriske drevne og regulert bevegelse G-2-stolene gjør det mulig for pleieren eller 
brukeren, når det er aktuelt, å justere tilt-in-space-funksjonen med ett enkelt trykk på en 
knapp. 

Hold inne «Senk Tilt-in-Space»-knappen for å vippe stolen bakover til ønsket posisjon er 
nådd. Slipp knappen.

For å bringe stolen tilbake oppover i stående posisjon, holder du inne «Heve Tilt-in-Space»-
knappen til ønsket posisjon er nådd. Slipp knappen.

Det anbefales alltid å justere posisjonen på benstøtten når tilt-in-space-posisjonen er valgt, 
for å sikre en riktig og komfortabel kroppsholdning.

6.4.3. Betjening med Regulert bevegelse (bare Regulert bevegelse-modeller)

Håndkontrollen med seks knapper er programmert for å sikre at tilt-in-space har «Regulert 
bevegelse», eller evnen til å bevege seg over et programmert område, der tilt-in-space 
justeres automatisk. Bevegelsesmønsteret er programmert til å gjentas for å sikre bevegelse 
over en periode innenfor et spesifikt vippeområde.

ADVARSEL 
Påse at alle fire hjulene er i kontakt 
med gulvet og at stolen er på jevnt 
underlag før du forlater pasienten 
uten tilsyn.
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FORSIKTIG 
Pleieren må holde hendene borte fra hengselen på fotstøtten når den vippes opp, for 
å unngå risiko for å få fingrene i klem.

ADVARSEL 
Ikke stå på fotbrettet.

Det er to tidsmoduser:

 •  Automatisk tidsbestemt – Regulert bevegelse vil være aktiv i en syklus på 80 minutter.
 •  Automatisk kontinuerlig – Regulert bevegelse vil være aktiv til den slås av.

Som en veiledning vipper tilt-in-space-syklusen stolen ca. en tredjedels grad hvert 30. 
sekund. Totalt tar det ca. 20 minutter å fullføre 15° ⁰ av bevegelser i én retning. Den kan 
startes i enhver vinkel, bortsett fra 35⁰° og helt tilbakelent.

For å starte syklusen:Trykk på enten «Auto-Timed Tilt-in-Space»-knappen eller «Auto-
Continuous Tilt-in-Space»-knappen.

For å stanse syklusen: Trykk på en av de fire nederste knappene på fjernkontrollen for å gå 
tilbake til manuell betjening av tilt-in-space via håndsettet.

6.5. Bevegelig benstøtte

Den artikulerende benstøtten kan hjelpe med å få god lymfatisk sirkulasjon og 
blodsirkulasjon. Ved å løfte knærne og rette ut bena kan blodet sirkulere friere, og reduserer 
belastningen på hjertet og arteriesystemet. Å løfte opp bena kan også bidra til å lindre ødem i 
bena, som er oppbygging av væske i bena. Bevegelsesområdet på den hevbare benstøtten er 
42° heving fra nøytral posisjon ned.

VIKTIG 
Ikke sitt på benstøtten. Benstøtten er ikke laget for 
å tåle vekten til en voksen person.

ADVARSEL 
Når du trekker inn benstøtten, må du påse at 
bena til brukeren er i midten av benstøtten for å 
unngå risiko for å få ben eller føtter i klem mellom 
benstøtten og stolrammen.

ADVARSEL 
Når du trekker inn benstøtten, må du holde 
hendene borte fra seteputen for å unngå risiko for 
å få fingrene i klem.

ADVARSEL 
Påse at det ikke er noe til stede som hindrer fri 
bevegelse av stolen (f.eks. barn, kjæledyr eller 
harde gjenstander) før du beveger på benstøtten.

ADVARSEL 
Påse alltid at benstøtten er helt trukket inn før 
brukeren beveger seg ut av stolen.

VIKTIG 
Ved senking av benstøtten, eller når stolen 
beveges fra vippet til stående posisjon, anbefales 
det å justere fotstøtten til korteste posisjon eller 
fjerne den helt, for å forhindre skade på fotstøtten 
eller gulvet. Hvis den forblir ute vil den falle på 
gulvet når stolen vippes fremover, og kan bli 
skadet.

VIKTIG 
Ikke press ned benstøtten uten å bruke hendelen 
eller det elektriske håndsettet.

6.5.1. Manuell betjening (bare manuelle modeller)

• Finn frem til frigjøringshendelen for benstøtten på fremsiden av det høyre armlenet.

• Løft hendelen og flytt forsiktig benstøtten til hevet posisjon.

• For å trekke inn benstøtten, løft den samme hendelen og skyv nedover.

Senk benstøtten før du setter stolen tilbake i fullt oppreist posisjon, slik at brukeren enkelt kan 
reise seg fra stolen.

For å senke benstøtten, holder du inne «Senk benstøtte»-knappen på håndsettet til ønsket 
vinkel er nådd.

Senk benstøtten før du setter stolen tilbake i fullt oppreist posisjon, slik at brukeren enkelt 
kan reise seg fra stolen.

6.6 Negativ benstøttevinkel (alternativt på produksjonstidspunktet)

En negativ benstøttevinkel kan anvendes for brukere med permanent kontraktur, samt for å 
hjelpe til med å gå ut av stolen.

6.6.1. Manuell betjening (bare manuelle modeller)

• Finn frem til frigjøringshendelen for benstøtten under det høyre armlenet.

•  Løft hendelen og flytt forsiktig benstøtten til hevet posisjon.

•  For å returnere benstøtten til nøytral posisjon, løft den samme hendelen og dra benstøtten 
oppover.

6.6.2. Elektrisk betjening (elektriske og Regulert bevegelse-modeller)

Hold inne «Senk benstøtte»-knappen på håndsettet til ønsket negativ vinkel er nådd.

For å sette benstøtten tilbake i en nøytral posisjon, holder du inne “Løft benstøtte”-knappen 
på håndsettet til benstøtten er tilbake i nøytral posisjon.

6.7. Fotstøtte

Den høydejusterbare fotstøtten gir ekstra støtte og posisjonering for føttene, og er der for å 
støtte opp om droppfot og andre lignende tilstander.

6.7.1. Justering av fotstøttehøyde

Det er viktig å prøve å støtte hele foten fra hæl til tå med lårene jevnt fordelt på seteputen, for 
at det blir minst mulig trykk rett bak kneet.

Hev benstøtten til ønsket vinkel (se avsnitt 6.5).

Den fulle høyden på fotstøtten kan deretter justeres ved å frigjøre to fjærbelastede tappene 
som går inn i hullene på metalldelen på benstøtten.

Tappene er på sidene av fotstøtterammen. Rekk rundt benstøtten, trekk ut begge pinnene og 
vri dem til 90° for å gjøre det mulig å posisjonere fotstøtten.

Skyv fotstøtten opp eller ned som ønsket, og drei tappene tilbake gjennom 90° slik at de kan 
klikke seg på plass i hullene.

Fotstøtten vil bare være sikker når du hører at tappene klikker på plass.

For å fjerne fotstøtten helt fra stolen, følg instruksjonene ovenfor og skyv fotstøtten ut fra 
benstøtterammen.

For å sette tilbake fotstøtten, skyv den tilbake på benstøtterammen og klikk på plass tappene 
som beskrevet ovenfor.

LåstUlåst

6.5.2. Elektrisk betjening (elektriske og Regulert bevegelse-modeller)

For å heve benstøtten, holder du inne «Hev benstøtte»-knappen på håndsettet til ønsket 
høyde er nådd.
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ADVARSEL 
Påse at tappene er helt låst og at fotstøtten er 
sikker før du forlater brukeren uten tilsyn.

FORSIKTIG 
Pleieren må holde hendene borte fra hengselen 
på fotstøtten når den vippes opp, for å unngå å få 
fingrene i klem.

7. Tilbehør

7.1. Hodestøtter

En rekke polstrete hodestøtter har blitt utformet for bruk med G-2.

For å feste hodestøtten, posisjoner den over toppen av stolryggen, med vekten hengende ned på baksiden av ryggdelen. 
Posisjoner så hodestøtten for å passe for brukeren, vekten vil holde hodestøtten i korrekt posisjon.

6.7.2. Justering av fotstøttevinkel

Vinkelen til fotstøtten kan justeres til to forskjellige innstillinger: 90° for sentral fotstøtte og 
120° for å tillatte at ben avslappes.

Slik justerer du fotstøttevinkelen:

Finn frem til tappjusteringsenhetene på hver side av fotstøtten. 

Dra ut tappjusteringsenhetene; fotstøtten vil automatisk gå fremover til 120° vinkel.  
Tappene klikker tilbake på plass for å beholde 90° posisjon når løftet.

Fotbrettet kan også vippes helt opp mot benstøtten for å gjøre det mulig å gå ut av stolen 
uten å måtte stå på fotbrettet.

ADVARSEL 
Påse at tappene er helt låst og at fotstøtten er sikker før du forlater brukeren uten tilsyn.

6.8. Innebygget hodestøtte

Den artikulerende hodestøtten er en integrert del av stolryggen på G-2-stolen. Svingpunktet 
befinner seg ca. 30 cm fra toppen av stolen. 

Forskning har vist at posisjonen og orienteringen av hodet er viktig med tilt-in-space. Å 
bare rotere hodet fremover er ikke ideelt da dette fører til for mye bøy i nakken, som kan bli 
ukomfortabelt over tid. 

G-2 har en innebygget hodestøtte som forbedrer hodeposisjonen ved å spre kurven over hele 
ryggraden. 

Det anbefales at hodestøtten justeres etter at brukeren har blitt vippet i stolen.

Slik justerer du hodestøtten:

Stå bak stolen og legg den ene hånden på skyvehåndtaket. Bruk den andre hånden til å 
skyve toppen av ryggstøtten hardt fremover til hodestøtten er i ønsket stilling. 

Friksjonslåsen vil sikre at denne posisjonen opprettholdes, og at hodestøtten ikke beveger 
seg når stolen er i bruk. 

FORSIKTIG 
Hodestøtten må alltid justeres av en pleier eller noen andre, aldri av brukeren som sitter i stolen.

6.9. Justerbare sidestøtter

De justerbare sidestøttene har en unik spiralbevegelse som er utviklet for å gi støtte i to 
posisjoner. I den øvre posisjonen gir de lateral støtte til armene og skuldrene. I den nedre 
posisjonen gir de primært støtte til bekkenets “vinger” (hoftekammen) og til brystkassen.

Vektet nakkestøtte Vektet hodepute Vektet nakkepute

7.2. Sidebenstøtter

Sidebenstøtter er en komplett enhet som glir på inn på benstøtten.

Fotstøtten må tas av før sidebenstøtten festes til benstøtten.  
(Se avsnitt 6.7 for instruksjoner).

Slik fester du sidebenstøtten til benstøtterammen:
•  Finn frem til tappene på sidebenstøtten og trekk dem ut. Innrett enheten med benstøtten og 

skyv sidebenstøtten opp benstøtten til ønsket posisjon. 
•  Påse at glidelåsene på sideputene befinner seg på undersiden av sidebenstøtten, for å 

bekrefte at enheten er montert i riktig retning.
•  Plasser tappene i rett posisjoneringshull og la tappene klikke på plass. 

Sett fotstøtten på plass igjen og plasser den i ønsket høyde (se avsnitt 6.7).

7.3. Laminert brett med stropper

Brettet hviler på de to armlenene på G-2-stolen. Det festes på plass ved å ta de to stroppene ned på hver side av stolen, 
føre dem gjennom spennen og klemme dem fast med klafflåsen.

For å fjerne brettet, vipper du opp klemmen for å frigjøre stroppen og løfter brettet av stolen.

ADVARSEL 
Brettet må fjernes før brukeren går ut av stolen.

7.4. Magebelte og D-ring

Magebeltet hjelper med å stabilisere bekkenet og posisjonere brukeren mot stolryggen, for 
å oppnå en god sittestilling og redusere risikoen for vevskader som følge av forskyvning som 
kan oppstå hvis brukeren har en ustabil kroppsholdning. 

Ved bruk av magebelte, må brukeren til enhver tid være under tilsyn i henhold til brukerens 
evner.

Alle magebelter må justeres riktig for å støtte brukeren tilstrekkelig, uten at det går utover 
evnen til å puste eller forårsaker ubehag.

For å endre de justerbare sidestøttene:

•  Finn frem til knottene bak på stolen, bak rørene hvor sidestøttene er satt inn. 
•  Skru dem helt opp og enten trykk ned på justerbare støtter for å dytte dem ned og inn i armstøttene eller dra dem oppover 

hele veien til de stopper. 
•  Vri knottene med klokken for å låse de justerbare støttene inn i posisjon.

Hver person trenger forskjellige nivåer av støtte, og vurderingen om hvilken posisjon sidestøtter burde vurderes i hvert 
individuelle tilfelle.



D I R E C T H E A LT H C A R E G R O U P. C O M16 D I R E C T H E A LT H C A R E G R O U P. C O M

G - 2 B R U K E R H Å N D B O K

17

Det er viktig at magebeltet ikke sitter løst rundt brukeren og ikke løsner over tid, da dette 
vil gjøre at bekkenet beveger seg bakover, og fører til at brukeren glir nedover og fremover i 
stolen, spesielt hvis den er i oppreist posisjon.

Ideelt sett bør D-ringfestene for magebeltet og selve magebeltet monteres på 
produksjonstidspunktet, men disse kan monteres i ettertid av en opplært representant 
(se D-ringfeste). 

For en effektiv bruk av magebeltet, løsne spennen som fester de to halvdelene av stroppen 
ved å trykke på knappen på den midtre konsollen, og legg stroppene over armlenene eller til 
siden på setet før du setter brukeren ned i stolen. 

Når brukeren sitter i riktig posisjon, fester du sammen de to delene av spennen.

For å justere magebeltet, trekker du i plastbøylen for å holde brukeren på plass, men pass på 
at ikke brukerens bevegelser blir forhindret. Magebeltet er laget for å trekkes over hoftene i 
en vinkel på mellom 45° og 60°. 

Denne vinkelen bidrar til å opprettholde bekkenet vertikalt, ved samtidig å posisjonere 
hofteleddet ned og bakover.

D-ringfeste
Stolen kan være forhåndsutstyrt med D-ringstropper hvis dette bestilles på 
produksjonstidspunktet. I så fall vil disse normalt være synlige like ved grensesnittet mellom 
setemodulen og ryggputen. 

I dette tilfellet kan magebeltet festes til D-ringene ved å feste fjærklipsen på enden av 
magebeltet til den synlige D-ringen.

Hvis stolen ikke allerede er utstyrt med D-ringer, bør disse festes til en stiv del av stolens 
metallramme på hver side av setemodulen, slik at de kan føres gjennom sete- og 
armmodulene. 

 ADVARSEL 
  Hvis magebeltet er for løst, er det fare for at brukeren glir ned eller til en uheldig 

posisjon. Magebeltet bør sjekkes regelmessig for at det sitter stramt nok. Du må 
være forsiktig slik at magebeltet ikke strammes for hardt, for å redusere faren for at 
brukeren blir skadet.

 ADVARSEL 
  Stroppene og plastbeslagene bør sjekkes på minst ukentlig basis for tegn på skade. 

Hvis noe er skadet, skal magebeltet ikke brukes.

 ADVARSEL 
  Brukeren er i fare hvis magebeltet ikke er riktig spesifisert og tilpasset brukerens 

særegne behov.

 ADVARSEL 
  Fremstøt, spasmer og kraftige bevegelser, samt at magebeltet delvis løsner, kan 

eksempelvis føre til skade på brukeren.

 FORSIKTIG 
  Vær forsiktig når du justerer posisjoner, for å unngå at kroppsdeler setter seg fast eller 

kommer i klem.

 ADVARSEL 
 Produktet skal bare justeres av en opplært eller ansvarlig person.

 ADVARSEL 
  Brukeren bør sjekkes regelmessig og bekkenposisjoneringsenheten justeres for å sikre 

optimal posisjonering og sikkerhet.

 ADVARSEL 
  På grunn av risikoen for kryssinfeksjon, bør dette produktet ikke brukes av mer enn én 

person.

Montering av bekkenposisjoneringsenheten på stolen
Sørg for at stolen er tom før du monterer bekkenposisjoneringsenheten.

Plasser brukeren i stolen med bekkenet godt bakover i setet, og med baken på den bakre 
kanten av bekkenposisjoneringsenheten.

Plasser 
bekkenposisjoneringsenheten 
i stolsetet med spennene 
pekende mot fronten av 
stolen, og med klipsene på 
spennene vendt ned.

Plasser 
bekkenposisjoneringsenheten 
i stolsetet med spennene 
pekende mot fronten av 
stolen, og med klipsene på 
spennene vendt ned.

Før stroppene gjennom 
D-ringene på hver side av 
setemodulen.

Før stroppene gjennom 
D-ringene på hver side av 
setemodulen.

Plasser endene av stroppene 
over armlenene, slik at 
stolen er klar til at brukeren 
kan sette seg ned.

7.5. Bekkenposisjoneringsenhet

Bekkenposisjoneringsenheten brukes til å hjelpe med å posisjonere brukeren trygt mot 
stolryggen, for brukere med lav muskeltonus eller bekkenkontroll.

8. Gjenbruk

G-2-stolen er spesiallaget for den planlagte brukerens behov på produksjonstidspunktet, men med noen endringer og 
justeringer kan stolen utstedes og brukes på nytt i et pleiemiljø for flere brukere

Søk råd fra en kvalifisert ergoterapeut, helsepersonell og/eller representant/forhandler av Direct Healthcare Group, før 
G-2-stolen brukes av en annen bruker som stolen opprinnelig ikke var spesifisert for.

ADVARSEL 
 Ved ny bruk av stoler, må det tas hensyn til risiko 
for kryssinfeksjon. 

FORSIKTIG 
 Hvis G-2-stolen brukes i et flerbrukermiljø, anbefales 
det å foreta en risikovurdering av situasjonen på stedet.
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8.1. Moduler

G-2-stolen har en robust ramme med modulkomponenter i rygg, armlener, sete og benstøtte. Disse komponentene kan 
kjøpes separat etter behov, enten for å erstatte en slitt modul eller for å utstede stolen til en annen bruker.

Ta kontakt med kundeserviceteamet hos Direct Healthcare Group på gratisnummer 0800 043 0881 eller din lokale 
forhandler, for gjeldende priser og tilgjengelighet.

8.1.1. Setemoduler

Dimensjonene på setemodulen blir innstilt på produksjonstidspunktet. G-2-setemoduler er tilgjengelige i følgende 
setebredder: 400 mm, 450 mm, 500 mm, eller 550 mm.

Setemodulene er også tilgjengelige med tre nivåer av trykkavlastning:
•  Reflexion™-skumsetepute (for personer med lav til middels risiko for trykksår).
•  Intelli-Gel® -setepute (for personer med høy risiko for trykksår, eller som har trykksår opp til grad II.
•  Dyna-Tek® Intelligent Air-setepute (for personer med svært høy risiko for trykksår eller med trykksår opp til grad IV).

Hvis det trengs en alternativ størrelse på setemodulen fra den opprinnelige spesifikasjonen, kan du kontakte 
kundeserviceteamet hos Direct Healthcare Group på gratisnummer 0800 043 0881 eller din lokale forhandler, da dette vil 
ha innvirkning på stolens rygg-, armlene- og benstøttemoduler.

En opplært tekniker fra Direct Healthcare Group vil måtte komme på besøk for å sette på plass den erstattende setemodulen.

8.1.2. Ryggmoduler

Erstatnings-ryggmoduler kan kjøpes for G-2-stolen. Ta kontakt med kundeserviceteamet hos Direct Healthcare Group på 
gratisnummer 0800 043 0881 eller din lokale forhandler for mer informasjon.

En opplært tekniker fra Direct Healthcare Group vil måtte komme på besøk for å sette på plass den erstattende ryggmodulen.

8.1.3. Armlenemoduler

Erstatnings-armlenemoduler kan kjøpes for G-2-stolen. Ta kontakt med kundeserviceteamet hos Direct Healthcare Group på 
gratisnummer 0800 043 0881 eller din lokale forhandler for mer informasjon.

8.1.4. Benstøttepute

Du kan kjøpe ekstra benstøtteputer for G-2-stolen. Ta kontakt med kundeserviceteamet hos Direct Healthcare Group på 
gratisnummer 0800 043 0881 eller din lokale forhandler for ytterligere informasjon.

8.2. Avhending av stolen

G-2-stolen består hovedsakelig av komponenter i metall, plast, tre, skum og stoff. Avhending av hvert enkelt 
materiale må gjøres i samsvar med miljø- og avfallsforskriftene i det aktuelle landet, og skal kun gjøres etter at 
stolen er helt demontert.

9. Stell og vedlikehold

Sjekk om det er tegn på skade eller overdreven slitasje hver gang stolen har vært brukt.  
Hvis stolen viser tegn til overdreven slitasje må den tas ut av bruk umiddelbart, og ta kontakt med kundeserviceteamet 
hos Direct Healthcare Group på gratisnummer 0800 043 0881 eller din lokale forhandler for å få råd om reparasjon og 
overhaling.

 ADVARSEL 
 Unnlatelse av å reparere skader eller slitasje kan føre til at brukeren blir skadet.

9.1. Levetid

Stolens levetid ved normal daglig bruk er 10 år. Rammen, unntatt hjulene og forbruksmateriell, har en garanti på 10 år. 
Møbeltrekket og annet forbruksmateriell som har en garanti på 12 måneder, som hjulene, kan måtte byttes ut innen denne 
tidsrammen.

Det anbefales at stolen inspiseres av en opplært servicetekniker hvert år, for å sikre en trygg bruk av produktet (se avsnitt 2. 
Retningslinjer for garanti).

 ADVARSEL 
  Ingen av delene på stolen kan repareres. Hvis det oppstår feil på stolen må du SLUTTE å bruke stolen, og du må ta 

kontakt med kundeserviceteamet hos Direct Healthcare Group på gratisnummer 0800 043 0881 eller din lokale 
forhandler for å få råd.

9.2. Periodisk kontroll

Hver gang stolen har vært brukt, bør den sjekkes for tegn på skade eller overdreven slitasje, for å sikre at den kan brukes 
trygt og pålitelig.

Månedlige kontroller skal inkludere, men er ikke begrenset til: 
•  Skade på kablene eller justeringshendlene.
•  Løse eller frakoblede deler. 
•  Sjekk hjulene for skader og smussdannelser.
•  Skader på stoffet på stolen, inkludert tilsmussing av stoffet.

Hvis det er tegn til skader må du SLUTTE å bruke stolen, og du må ta kontakt med kundeserviceteamet hos Direct Healthcare 
Group på gratisnummer 0800 043 0881 eller din lokale forhandler for å få råd om reparasjon og overhaling.

9.3. Rengjøring 

Stolen bør holdes ren for å bevare stolens levetid og utseende.

Regelmessig rengjøring er viktig for å minimere risikoen for kryssinfeksjon mellom brukere og pleiere, spesielt i et 
flerbrukermiljø.

 ADVARSEL 
  Sjekk at stolen fungerer som den skal etter rengjøring.

 ADVARSEL 
  Regelmessig rengjøring er viktig for å minimere risikoen for smitteoverføring mellom brukere og pleiere.

 VIKTIG 
  For å redusere risikoen for smitteoverføring til pleieren, må det alltid brukes beskyttende hansker når stolen 

dekontamineres og rengjøres.

9.3.1. Rengjøring av rammen

Metallrammen kan rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og en myk klut. 

 VIKTIG 
  For å redusere risikoen for smitteoverføring til pleieren, må det alltid brukes beskyttende hansker når stolen 

dekontamineres og rengjøres.
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9.3.2. Rengjøring av møbeltrekket

 VIKTIG 
  For å redusere risikoen for smitteoverføring til pleieren, må det alltid brukes beskyttende hansker når stolen 

dekontamineres og rengjøres.

Rengjøringsanvisninger for vinyler av type Cadet, Venture, Berkshire og Brookland (ytre overflater)

Disse vinylene har høy ripemotstand og et ensfarget grunnstoff.

Antimikrobiell og soppdrepende. Testet i henhold til AATCC147.
•  Rengjøring og vedlikehold av stoffet regelmessig vil opprettholde tilstand og utseende.  

De fleste flekker kan fjernes ved å tørke dem av.
•  Den nye generasjonen mikrofiberkluter er svært effektiv med eller uten såpe for generell pleie og vedlikehold.
•  Tørk av regelmessig med en fuktig klut for å fjerne støvpartikler og lett tilsmussing.
•  Fjern søl umiddelbart (innen 15 minutter) med en absorberende tørr klut.
•  For tyngre tilsmussing, kan du forsiktig bruke en myk børste for å unngå skader på overflaten, sammen med lunkent 

såpevann (ikke-alkalisk). Skyll av med rent vann. Tørk av med en absorberende klut.
•  Kroppsvæske bør fjernes umiddelbart (innen 15 minutter) med kaldt vann, og deretter rengjøres som beskrevet ovenfor.
•  For ekstrem tilsmussing / infeksjonskontroll kan du bruke en 5 % natriumhypoklorittløsning (blekemiddel).
•  Må ikke vaskes i maskin eller renses.
•  Ikke bruk poleringsmiddel eller løsemidler.

Enduratex© rengjøringsanvisninger for vinyl (ytre overflater)

Enduratex© -kontaktmaterialer er beskyttet av et Produratect-C©-lakkbelegg og er resistent mot daglig slitasje og kontakt 
med milde syrer, alkali, drikkevarer, husholdningsflekker.
•  Bruk varmt såpevann og/eller Haz-tab eller Clor-Clean-løsning og en vanlig klut.
•  Gni jevnt i retning av materialets tekstur.
•  Skyll deretter med rent vann.
•  Kan også damprenses.

IKKE BRUK blekemidler, løsemidler, slipemidler, vokspoleringsmidler eller aerosolspray.

Rengjøringsanvisninger for Dartex (brukerkontaktflater)

Generell veiledning
•  Du må være oppmerksom på egenskapene til andre materialer som kan kombineres med Dartex Coatings-stoffer i den siste 

artikkelen (f.eks. dimensjonsstabilitet, fargebestandighet, vaskeanvisninger).
•  Enkelte rynkedannelser på overflaten kan skyldes rengjøringsprosedyrer. Dette har ingen negativ innvirkning på stoffets 

egenskaper.
•  Slipende rengjøringsmidler skal ikke brukes.

Vask og desinfisering
•  Overfladisk smuss på belegget kan fjernes ved å tørke over med en myk klut fuktet med vann, som inneholder et nøytralt 

rengjøringsmiddel. Vanskeligere tilsmussing kan behandles ved å tørke av med alkohol eller terpentinerstatning, etterfulgt av 
varmt vann og rengjøringsmiddel.

•  Rengjøring og desinfisering av belegget på stedet kan gjøres med lunkent vann og et nøytralt rengjøringsmiddel eller en 
natriumhypoklorittløsning (0,1 % eller 1000 ppm tilgjengelig klor).

•  Egne desinfeksjonsmidler kan brukes under forutsetning at produsentens anvisninger følges.
•  Alle rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler må skylles grundig av, og den rengjorte delen må tørkes før lagring. 
Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til akkumulering av reagens, noe som kan skade polyuretanbelegget, reagere med 
stolrammen eller gjøre biokompatibiliteten ved Dartex-stoffet ineffektiv.

Tørking
•  Det er viktig at alle deler tørkes grundig etter alle rengjøringsprosedyrer og før lagring.

Oppbevaring
•  Lagres på et tørt og kjølig sted. Unngå for høyt trykk og kontakt med materialer som ikke er fargebestandige.

10. Tekniske data

10.1. Produsentens adresse

Direct Healthcare Group 
Withey Court, Western Industrial Estate, Caerphilly, Storbritannia, CF83 1BF

Telefon: +44 (0) 800 043 0881

E-post: info@directhealthcaregroup.com

10.2. Maksimal vekt på brukeren

Maksimal vektgrense på brukeren er 180 kg

Følg brukervektgrensen for G-2-stolen og vær oppmerksom på at garantien blir ugyldig, og brukersikkerheten kan bli 
kompromittert, hvis vektgrensen overskrides.

10.3. Vekt og dimensjoner på stolen

Element Vekt (kg) Mål (mm)

G-2 400 eller 450 manuell 55 950 x 700 x 1300

G-2 400 eller 450 manuell + kartong + palle 72 1000 x 800 x 1450

G-2 500 eller 550 manuell 59 950 x 700 x 1300

G-2 500 eller 550 manuell + kartong + palle 76 1000 x 800 x 1450

G-2 400 eller 450 elektrisk eller regulert bevegelse 62 950 x 700 x 1300

G-2 400 eller 450 elektrisk eller regulert bevegelse 
+ kartong + palle

79 1000 x 800 x 1450

G-2 500 eller 550 elektrisk eller regulert bevegelse 71 950 x 700 x 1300

G-2 500 eller 550 elektrisk eller regulert bevegelse 
+ kartong + palle

88 1000 x 800 x 1300

Pappkartong 7 1000 x 800 x 1300

Palle 10 1000 x 800 x 150
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10.4. Produktstandarder

MHRA-registrering CA000105

10.4.1. Brennbarhetstesting

BS 7176:2007+A1:2011  (Spesifikasjon for antennelsesmotstand for polstrede møbler for profesjonell bruk, ved testing av 
kompositter).

BS EN 1021-1:2014  (Møbler. Vurdering av antenneligheten til polstrede møbler. Antennelseskilde – ulmende sigarett).

BS EN 1021-2:2014  (Møbler. Vurdering av antenneligheten til polstrede møbler. Antennelseskilde samsvarer med 
flammeekvivalent).

BS 5852:2006   (Testmetoder for vurdering av antenneligheten til polstrede sitteanordninger med ulmende og 
flammende antennelseskilder).

10.4.2. Styrke, stabilitet, holdbarhet, risiko og sikkerhet

BS EN 1022:2005 (Husholdningsmøbler. Sitteanordninger. Fastslåing av stabilitet).

BS EN 16139:2013 (Møbler. Styrke, holdbarhet og sikkerhet. Krav til sitteanordninger for profesjonell bruk).

BS EN ISO 14971:2012 (Medisinsk utstyr. Anvendelse av risikostyring for medisinsk utstyr).

10.4.3. Kvalitet og miljø 

11. Kundeservice

Dersom du har spørsmål eller skulle oppleve problemer angående oppsett eller vedlikehold av G-2-stolen, kan du 
kontakte kundeserviceteamet på gratisnummer 0800 043 0881.



Direct Healthcare Group 
Withey Court, Western Industrial Estate 
Caerphilly, Storbritannia 
CF83 1BF

Tlf.: +44 (0) 800 043 0881 
F: +44 (0) 845 459 9832 
E: info@directhealthcaregroup.com
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