
Respine
Bruksanvisning | Svenska

Allmän infoRmAtion
Respine är en CE-märkt medicinteknisk produkt av klass 1. 

Avsedd användning
Respine är ett sittstöd som är avsett att användas av personer med 
nackskada. Respine ska användas i situationer som kräver sittande 
under långa stunder i miljöer där speciellt anpassade sittmöbler inte 
finns. Produkten ska underlätta och lindra de symptom som kan uppstå 
vid sittande för personer med nackskada. 

Respine är portabel och avsedd att användas (främst vid passivt 
sittande) i olika inomhusmiljöer t.ex. på stolar i mötessalar, bio- och 
teatersalonger och på stolar vid matbord i hemmiljöer. Produkten är 
inte avsedd att användas i fordon eller i andra transportmedel. 

leveranskontroll
• Kontrollera att produkten inte har några synliga skador.  

• Eventuell transportskada ska snarast anmälas till transportbolaget.

Allmänna säkerhetsaspekter
Innan du börjar använda Respine är det viktigt att du läser igenom hela bruksanvisningen. 

• Kontrollera alltid innan du använder Respine att den står stadigt och rakt lutad mot stolens ryggstöd. 
Respine passar inte på alla sittmöbler. Till exempel kan den fungera sämre på mjuka eller instabila 
möbler. Var alltid uppmärksam och försiktig när du sätter dig så att Respine inte välter.

• En upprätt sittställning är den skonsammaste för rygg och nacke, men ännu viktigare är att sitta 
varierat. Byt sittställning ofta. Var uppmärksam på att inte sitta på ett sätt som gör att du behöver 
spänna dig. Sitt bekvämt. Om du upplever att symtomen från din nackskada blir sämre i samband 
med användandet ska du sluta använda Respine och rådfråga en sjukgymnast eller motsvarande.

• Respine är gjord för att vara lätt och smidig och tål därför ingen hårdhänt hantering. Hantera den 
varsamt både vid sittande, transport och vid justering av de olika funktionerna. 

• Var uppmärksam på risken för trycksår som kan uppstå om du sitter alltför länge utan att byta ställ-
ning. Om du har nedsatt känsel bör du vara extra uppmärksam när du använder Respine då risken 
finns att du inte märker om du börjar få trycksår.

• Om produkten är trasig eller sliten (t.ex. nedsuttna dynor) ska detta åtgärdas. Beroende på skadans 
omfattning bör produkten tas ur bruk tills reparation har utförts eller slitna delar har bytts ut.©
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Vikt:  850 g

mått hopfälld:  8 x 28 x 51 cm 

Ingående komponenter i produktförpackningen

Nackstöd
Ryggstöd Väska
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Varningar
Utöver dessa “allmänna säkerhetsaspekter” finns ytterligare situationer du bör vara uppmärksam på. Se 
bilderna nedan. Även under andra avsnitt i bruksanvisningen finns det fler varningar. Läs dessa noga. 
De är markerade med denna symbol:

Var uppmärksam på följande situationer:

iDEntifiERinG AV PRoDUKtEn / mäRKninGAR

AnVänDninG

montering

!

Ratten, figur 4, 
kan monteras 
höger eller 
vänster.

1

2

3

4

Montera nack-
kudden så 
att  den breda 
tygbiten är uppåt.

Använd inte 
Respine i 
fordon.

Låt inte röret luta mot 
stolsryggen

Använd ej på grova 
och smutsiga under-
lag. 

21 43

Art. nr.
RESPINE Nackstöd

Hantverksdesign & Rehab. prod. AB
Try�elslingan 4    181  57,    SWEDEN

Batch no: XXXXXX

55101
x    x x x x x x x      x x x x x x x

Ansvarig tillverkare och batch-
nummer (tillverkningsdatum: 
ÅÅMMDD) finns angivet på 
insidan av ryggstödet.

Denna etikett visar att Respine är en 
CE-märkt medicinteknisk produkt och 
vem som är ansvarig tillverkare. REF står 
för artikelnummer.

tvättråd

              = Centrifugeras ej

Skruva inte åt denna ratt om nackstödet 
inte sitter i ryggstödet. Detta kan skada 
ingången för nackstödet.
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Användning på sittmöbler

Justering

Med Respine kan du sitta både upprätt 
och i en något bakåtlutad position.

Lutning mot ryggstöd
Var försiktig med känsliga 
möbler.

Justering av nackstödets djup

!
Skruva inte åt någon 
av rattarna hårdare än 
nödvändigt.

Justering av nackstödets höjd

Du kan välja att skruva åt ratten just 
så hårt att nackstödets höjd går att 
justera medan du sitter.

Röret får inte ställas in så högt så 
att den röda markeringen enligt 
bilden ovan syns. Detta är på 
grund av risk för deformation.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiI

MAX

!

Justering av svankstödets djupJustering av svankstödets höjd

Om det går trögt när du pumpar kan 
det vara så att slangen ligger vikt. Dra i 
slangen för att släta ut eventuella veck. 
Om detta inte hjälper beror trögheten 
troligtvis på att luftkudden börjar bli 
full. Sluta alltid pumpa om kudden 
börjar bli full.

!

Trögheten på vinklingen kan justeras 
vid behov.

Justering av nackstödets vinkling Borttagning av plastskiva

Denna plastskiva går 
att ta bort vid behov.

!
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Tillverkare:

Hantverksdesign & Rehabiliteringsprodukter AB

Tryffelsslingan 4

SE-181 57 LIDINGÖ

SWEDEN

www.hdrehab.se

info@hdrehab.se

DoKUmEntinfoRmAtion:

ARt. nR. :                 95901

REViSion:                 B 

PUBlicERinGSDAtUm:   2011-10-20

förvaring och transport
Undvik smutsiga och fuktiga miljöer. Förvara Respine 
torrt. Om produkten ska skickas ska den packas väl, helst i 
orginalförpackning. 

Om produkten har blivit kall under transport ska den 
uppnå normal rumstemperatur innan den används.

UnDERHåll
Respine bör rengöras vid behov. Hårda delar kan tvättas/torkas med vanligt rengöringsmedel. Undvik 
starka rengöringsmedel då dessa kan skada produkten. Klädseln ska i första hand torkas av med 
möbeltvätt. Klädseln kan även vattentvättas. Tvättråd hittas innanför blixtlåset. Respines klädsel ska 
tvättas för hand och får EJ centrifugeras. Respine bör rengöras vid eventuellt byte av användare.

åtERVinninG
Klädsel, skumplast och pump sorteras som brännbart material. Resterande komponenter sorteras som 
metallskrot.

GARAnti ocH BERäKnAD liVSlänGD
Garantin gäller i 2 år. Tillverkaren är enbart ansvarig för driftsäkerheten och prestandan på produkten 
om den används till det ändamål den är avsedd för och enligt föreskriften som beskrivs i bruksanvisnin-
gen. Om ovanstående inte följs noggrant anses garantin inte giltig. Respines bedömda livslängd är 4 år 
vid normal användning. Detta är under förutsättning att produkten sköts och underhålls i enlighet med 
anvisningarna.

Avtagning av klädsel inför tvätt

Lossa klädseln från alla ingående delar. Om pumpen är svår 
att lossa kan slangen skäras av intill pumpen. 

Låt den breda kanten av den hårda skumplasten peka uppåt när 
du trär på fodralet åt det håll som bilden visar.

Montering av kuddfodral efter tvätt

Förvaring i medföljande väska


