
                                  1  

Invacares bälten för bäckenpositionering är endast lämpliga vid transport om de fästs i en 
säker punkt på rullstolens ram. Ett separat bälte för brukaren ska alltid användas. Se till 
avsnittet om transport i rullstolens bruksanvisning. 

Före varje användning:  
Leta efter sprucket tyg/sömmar samt lösa eller slitna skruvar. 
Vartannat år: 
Kontrollera att selen inte har lösa eller slitna infästningar och att momentinställningarna 
kontrolleras av en kvalificerad person. Kontrollerna bör ske oftare om en tyngre , då det 
kann medföra storre belastning. 
Denna produkts förväntade livslängd är 30 månader. 

Invacares bälten för bäckenpositionering är endast lämpliga vid transport om de fästs i en 
säker punkt på rullstolens ram. Se avsnitt 2 ovan om ”Transport”. 

Om du av behöver ytterligare utbildning för montering av denna utrustning ber vi dig att 
kontakta oss på något av numren nedan, där du erbjuds rådgivning och support.  

Vi förbehåller oss rätten att ändra konstruktioner utan att meddela detta i förväg, för att 
kunna infria vår policy om ständig förbättring. Alla rättigheter reserverade. 

Invacares bäckenbälten passar rullstolar som har en ram av rör med diameter 19 mm, 22 
mm eller 25 mm. 

Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument 
innehåller viktig information som måste överlämnas till brukaren vid leverans. 

Montering av Flo-tech PT Positioneringsbälte

Placera remmen under den undre, främre höftkammen (ASIS) och fäst den i rullstolen i 
önskad vinkel. Bästa resultat erhålls om remmen monteras i 45-60 graders vinkel mot 
sitsen.  

Om bäckenbältet monteras över låren framför stora lårmuskeln förhindrar du att brukaren 
glider. 

UNDERHÅLL

KOMPATIBILITET

UTBILDNING

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

KVALITET

TRANSPORT I FORDON

OBS! Läs följande instruktioner noga före montering.

INSTRUKTIONER 
FÖR ANVÄNDNING 

OCH VÅRD 
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Bältessortimentet kan rengöras med ett neutralt rengöringsmedel (t.ex. varmt tvålvatten) 
och/eller våtservetter för engångsbruk. Alla Invacares bälten med klämspänne av plast kan 
tvättas i maskin vid 60oC. Låt dem lufttorka. Torktumling är inte lämplig. Läs 
tvättinstruktionen på etiketten. 
OBS! Bälten med spänne av biltyp ska handtvättas försiktigt och lufttorka. 
Monteringsbeslagen kan rengöras med vanliga hushållsrengöringsmedel och en mjuk 
trasa. Be den infektionsansvarige personen på din arbetsplats om råd om produkten skulle 
bli smittad. Förvaras torrt.

RENGÖRING OCH VÅRD

ANVÄNDNING OCH VÅRD 
SAMT LISTA  

ÖVER DELAR 

Flo-tech PT Positioneringsbälten
Monteringsanvisning

VARNING! 

  Om ett bäckenbälte monteras över den nedre delen av buken kan diafragman 
blockeras och orsaka andningssvårigheter. 

SÄKERHET

  Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att positioneringsbältet justeras vid varje 
användning.  Positioneringsbältet ska dras åt så hårt att användaren inte kan glida ner 
mellan bältet och sitsen. 

  Det positioneringsbälte som levereras med din rullstol är avsett för att stödja 
kroppspositionen och inte för att hålla brukaren på plats vid transport. Om brukaren 
sitter kvar i rullstolen vid transport ska ett separat, lämpligt bälte användas. 

  Denna produkt får inte användas som fastsättningsrem. 

A B

Klämspänne av 
plast 

Bilspänne

C D

Spänne med 
dubbellås 

Monteringssats 
Antal: 2 
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STEG 1 — Packa upp positioneringsbältet 
och övriga komponenter ur förpackningen. 

STEG 2 — Kontakta leverantören om 
produkten levereras i oönskat skick.   

STEG 3 — Fäst spännena med de tre 
spåren (se bild 1) på önskad plats i 
rullstolens ram med hjälp av 
universalklämmorna. De passar runda 
rörramar med 19 mm, 22 mm och 25 mm 
tjocklek (se bild 2).

Det rekommenderas att alla skruvar 
dras åt till 8,5 Nm. 

MONTERINGSANVISNING
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MONTERINGS-
ANVISNING 

Bild 2 

Bild 1 
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Typ av bäckenbälte Mekanism 
Klämspänne Använd tummen och pekfingret och kläm in de två ”knapparna” av 

plast högst upp och längst ner på spännet. 
Bilspänne  Tryck på knappen i spännets mitt. 
Plastspänne med 
dubbellås 

Använd tummen och pekfingret och kläm in de två ”knapparna” av 
plast högst upp och längst ner på spännet samtidigt som du 
trycker på knappen i mitten. 

Invacare Ltd 
Penoced Technology Park 

Pencoed, Bridgend  CF35  5HZ, Storbritannien 
Tfn: +44 (0) 165 677 62 22 Fax: +44 (0) 1656 776220 
E-post: uk@invacare.com  Webb: www.invacare.com 

Denna produkt uppfyller 
direktivet för medicintekniska 
produkter 

Justering

1. Se till att brukaren sitter riktigt med 
rumpan så långt bak på sitsen som 
möjligt.

2. Placera bältet i önskad position och 
tryck ihop spännets två sidor. Dra för 
att kontrollera att spännet är låst. 

3. Justera bältets remlängd med 
dragremmarna på spännets 
sida/sidor (se bild 3). Bältet ska sitta 
ordentligt men bekvämt. Det ska 
finnas plats för två fingrar mellan 
brukaren och bältet. Det är smidigast 
om spännet sitter i mitten. 

Knäppa upp bältet

Instruktioner för att knäppa upp bältet finns 
i tabellen nedan. 

BRUKSANVISNING
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Bild 3 

Flo-tech PT Positioneringsbälten har en garanti på 12 månader. 

GARANTI


