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Avsedd användning

Bältesfästen är avsedda för att fästa endera 2-punkts eller 4-punktsbälte på rullstolen, beroende på
brukarens behov.

Ingående delar
Bältesfästen vid höft
2 x bältesfäste

4 x skruv K6S M6x12

4 x låsmutter M6

Bältesfästen vid lår
1 x skena, höger

1 x skena, vänster

2 x fäste

4 x skruv
MC6S
M6x40

4 x distans
5mm

Montering - Bältesfästen vid höft
Ta loss drivhjul och skruva loss stänkskydd. Montera bältesfästet på vardera sida med medföljande
skruvar och muttrar.
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Montering - Bältesfästen vid lår
Ta loss sittdyna och armstöd. Observera att bilderna visar höger sida.

1

2

3

1 Skruva loss de två skruvarna och brickorna på armstödsfästet.
2 Sätt distanser och skena på plats. Skruva fast med medföljande skruvar.
OBS: Kolla noggrant att rätt skena används på rätt sida.
3 Tryck in fästet i önskat läge och vrid för att säkra det på plats.
4 Upprepa dessa steg på andra sidan.

Användning och skötselråd
Byt alltid ut skadade delar omedelbart. För övrig information se Underhållsanvisning, dok. nr. 96730.
--Speciella restriktioner för användning av bälte kan finnas.
--Individuellt anpassad information för användning av bälte måste fås från förskrivaren i varje
enskilt fall.
--Var uppmärksam vid användning av positioneringsbälte. Risk finns att användaren glider ner
i rullstolen och fastnar i bältet om det är felmonterat eller dåligt åtdraget. Detta kan medföra
nedsatt blod-/syretillförsel och risk för kvävning av användaren.
--Kontrollera att bältet alltid är låst vid användning.
--Spänn om möjligt bältet med användaren i upprätt position. Om bältet spänns i nedvinklad
ryggposition finns risk för klämning vid uppvinkling.
--Var uppmärksam på lösa bälten, de kan fastna i hjulen och orsaka hastigt stopp eller klämning.
--Bröstsele ska alltid användas i kombination med positioneringsbälte.

