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InoI
1 Innledning
Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om
hvordan produktet håndteres. Les bruksanvisningen nøye,
og følg sikkerhetsinstruksjonene i den, slik at du kan bruke
produktet på en trygg måte.

Invacare forbeholder seg retten til å endre
produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Før du leser dette dokumentet, må du forsikre deg om at du
har den nyeste versjonen. Du finner den nyeste versjonen
som en PDF-fil på Invacare-nettstedet.

Hvis skriftstørrelsen i den trykte versjonen av dokumentet
er vanskelig å lese, kan du laste ned PDF-versjonen
fra nettstedet. Deretter kan du skalere PDF-en, slik at
skriftstørrelsen passer bedre for deg.
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Dersom det skjer en alvorlig hendelse i tilknytning til
produktet, bør du informere produsenten og de kompetente
myndigheter i landet ditt.

2 Garantiopplysninger
Vi tilbyr en produsentgaranti for produktet i samsvar med
våre generelle forretningsvilkår i det aktuelle landet.

Garantikrav kan bare rettes gjennom den aktuelle
leverandøren av produktet.

3 Samsvar
Kvalitet er avgjørende for virksomheten til selskapet, som
arbeider innenfor fagområdene i ISO 13485.

Dette produktet er CE-merket i samsvar med forordning
2017/745 om medisinsk utstyr klasse 1. Lanseringsdatoen for
dette produktet er oppgitt i CE-samsvarserklæringen.

Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at selskapets påvirkning på
miljøet – både lokalt og globalt – reduseres til et minimum.

Vi bruker kun materialer og komponenter som er i samsvar
med REACH-forskriftene.

3.1 Produktspesifikke standarder
Produktet er testet og i samsvar med ISO 17966
(hjelpeprodukter for personlig hygiene som løfter brukere)
og alle relaterte standarder.

Kontakt din lokale Invacare-representant for ytterligere
informasjon om lokale standarder og regelverk. Se adresser
nederst i dette dokumentet.

4 Levetid
Produktets forventede levetid er tre år ved daglig bruk, gitt
at produktet brukes i samsvar med sikkerhetsinstrukser,
vedlikeholdsintervaller og informasjon om riktig bruk som er
lagt frem i denne håndboken. Den faktiske levetiden varierer
etter brukens hyppighet og intensitet.

5 Ansvarsbegrensning
Invacare erkjenner ikke ansvar for skade som skyldes:

• Manglende overholdelse av instruksjonene i
bruksanvisningen

• Feil bruk
• Naturlig slitasje
• Feilmontering utført av kjøperen eller en tredjepart
• Tekniske endringer
• Endringer som ikke er godkjent, og/eller bruk av

uegnede reservedeler

6 Sikkerhet
6.1 Sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL!
Fare for alvorlig personskade eller skade på utstyr
Feil bruk av produktet kan forårsake personskade
og skade på utstyr.
– Hvis du har problemer med å forstå advarslene,
forsiktighetsmeldingene eller instruksjonene,
bør du ta kontakt med kvalifisert helsepersonell
eller en leverandør eller teknisk personell før du
forsøker å bruke dette utstyret.

– Du må ikke bruke dette produktet eller
annet tilgjengelig ekstrautstyr hvis du ikke
først har lest og forstått disse instruksjonene
og eventuelt tilleggsmateriale, slik som for
eksempel bruksanvisninger, servicehåndbøker
eller instruksjonsdokumenter som følger med
dette produktet eller ekstrautstyret.

ADVARSEL!
Risiko for å falle
– Bruk ikke produktet hvis det er skadet.
– Utfør ikke noen endringer på produktet uten
tillatelse.

– Ikke flytt eller endre stilling på produktet under
bruk.

– Alle de fire bena må justeres til samme høyde.
– Stå ikke på dette produktet.
– Må ikke skråstilles.
– Produktet skal ikke brukes eller oppbevares
utendørs.

– Ikke bruk rygglenet som et hjelpemiddel.
– Skal ikke brukes til forflytning fra siden.
– Sitt bare midt på setet.

ADVARSEL!
– Rengjør produktet grundig før det brukes første
gang.

– Før hver bruk, sjekk produktet for skade og
forsikre deg om at det er trygt.

FORSIKTIG!
Skaderisiko
Uoriginale eller uegnede deler kan gå ut over
produktets virkemåte og sikkerhet.
– Bruk bare originale deler til det aktuelle
produktet.

– På grunn av regionale forskjeller må du se
din lokale Invacare-katalog eller ditt lokale
Invacare-nettsted, alternativt kan du kontakte
Invacare-leverandøren. Se adresser nederst i
dette dokumentet.

6.2 Merking og symboler på produktet (Fig. 1)

A Produsent F Medisinsk utstyr

B EU G Lotnummer

C Les bruksanvisningen H Referansenummer

D Maksimal brukervekt I Produktnavn

E Produksjonsdato

Identifikasjonsmerket er festet på undersiden av setet.
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7 Leveringsinnhold (Fig. 2)
• A Seteplate (H291)
• B Seteplate (H296)
• C Høydejusterbare ben (4x)
• D Rygglene (bare H296)
• E Bruksanvisning

8 Produktbeskrivelse
Invacare® Cadiz er en dusjkrakk/dusjstol som består av fire
sklisikre og høydejusterbare ben og et sete og rygglene i
plast (hvis aktuelt).

9 Tiltenkt bruk
Dette produktet er ment å brukes som et dusjhjelpemiddel.

Brukere er voksne og ungdom med ingen eller begrenset
mobilitet (f.eks.: ben og/eller hofter). Hvis den brukes uten
en assistent, må brukeren være i stand til å holde balansen
selv.

Indikasjon

Ingen eller begrenset mobilitet (f.eks.: ben og/eller
hofter) eller balanseproblemer i forbindelse med å reise
seg opp eller gå på grunn midlertidige eller permanente
funksjonsbegrensinger.

Det er ingen kontraindikasjoner når produktet brukes som
tiltenkt.

Maks. brukervekt er 143 kg.

10 Montering
10.1 Sikkerhetsinformasjon

FORSIKTIG!
Klemfare
– Utvis forsiktighet under montering.

10.2 Montering av dusjkrakken/dusjstolen (fig. 3)
Montere bena

1. Plasser setet opp ned på en ren, flat og stabil overflate
(gulv eller bord). Forsikre deg om at seteplaten ikke er
skadet.

2. Sett de fire bena helt inn i rørende A (for H291) og B
(for H296) på undersiden av setet.

ADVARSEL!
Risiko for å falle
– Sørg for at alle de fire låseknappene G aktiveres
i benrørhullene med et hørbart klikk.

Montere rygglenet (H296)

1. Sett dusjestolen på bena.
2. Sett begge rørene E på rygglenet helt inn i rørene F

på setet.

ADVARSEL!
Risiko for å falle
– Sørg for at begge låseknappene H på ryggrørene
aktiveres helt i hullene i seterørene med et
hørbart klikk.

Justere setehøyden (fig. 4)

Høyden på setet kan justeres mellom 405 og 505 mm
i fem steg på 25 mm.

1. Plasser setet opp ned på en ren, flat og stabil overflate
(gulv eller bord). Forsikre deg om at seteplaten ikke er
skadet.

2. Trykk på benas låseknapp A og skyv benforlengelsen
opp eller ned til ønsket justeringshull B.

ADVARSEL!
Risiko for å falle
– Forsikre deg om at alle de fire bena er justert
til samme høyde, se fig. 5.

– Sørg for at alle de fire låseknappene aktiveres i
benhullene med et hørbart klikk, se fig. 5.

11 Vedlikehold
11.1 Generell vedlikeholdsinformasjon
Produktet er vedlikeholdsfritt, forutsatt at instruksjonene for
rengjøring og sikkerhet overholdes.

11.2 Rengjøring og desinfisering

Generell sikkerhetsinformasjon

FORSIKTIG!
Risiko for kontaminering
– Ta dine egne forholdsregler og bruk passende
verneutstyr.

VIKTIG!
Feil væsker eller metoder kan skade eller ødelegge
produktet.
– Alle rengjørings- og desinfeksjonsmidler må
være av god kvalitet og kompatible med
hverandre. I tillegg må de beskytte materialene
de skal rengjøre.

– Bruk aldri etsende væsker (baser, syrer osv.)
eller slipende rengjøringsmidler. Vi anbefaler et
vanlig rengjøringsmiddel for husholdning som
for eksempel oppvaskmiddel hvis ikke noe annet
er spesifisert i rengjøringsanvisningene.

– Bruk aldri et løsemiddel (cellulosetynnere,
aceton etc.) som forandrer plastens struktur
eller får etikettene til å løsne.

– Pass alltid på at produktet er helt tørket før det
tas i bruk igjen.

Rengjøringshyppighet

VIKTIG!
Regelmessig rengjøring og desinfeksjon bidrar
til problemfri bruk, lenger levetid og forhindrer
kontaminering.
Rengjør og desinfiser produktet
– jevnlig mens det er i bruk,
– før og etter enhver serviceprosedyre,
– når det har vært i kontakt med enhver type
kroppsvæske,

– før det brukes på en ny bruker.

Instruksjoner for rengjøring

VIKTIG!
– Rengjør for hånd.
– Maksimal rengjøringstemperatur er 60 °C.

1. Rengjør produktet ved å vaske over alle tilgjengelige
overflater.

2. Tørk delene med en klut.
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Instrukser for desinfisering
Metode: Følg bruksmerknadene for det aktuelle
desinfeksjonsmiddelet, og desinfiser med klut på alle
tilgjengelige overflater.

Desinfiseringsmiddel: Vanlig desinfiseringsmiddel til
husholdningsbruk.

Tørking: La produktet lufttørke.

12 Avfallshåndtering
Vi ber deg vise miljøansvar og levere dette produktet til en
lokal gjenvinningsstasjon ved endt brukstid.

Demonter produktet og dets komponenter, slik at de ulike
materialene kan sorteres og gjenvinnes hver for seg.

Kassering og gjenvinning av brukte produkter og emballasje
må overholde lovene og forskriftene for avfallshåndtering
i hvert land. Ytterligere informasjon får du hos det lokale
renovasjonsselskapet.

13 Overhaling
Dette produktet er egnet for gjenbruk. Utfør følgende
punkter når produktet skal overhales og overføres til en ny
bruker:
• Kontroll
• Rengjøring og desinfisering

For detaljert informasjon, se 11 Vedlikehold, side 23.

Sørg for at bruksanvisningen overleveres sammen med
produktet.

Hvis det oppdages skade eller feil, må du ikke bruke
produktet på nytt.

14 Tekniske Data
14.1 Dimensjoner og vekt (fig. 6)

H291 H296

A – 775–875 mm

B 450–550 mm

C 310 mm

D 405–505 mm

E 395–405 mm

F 465–480 mm

G 510 mm

H – 230 mm

I – 400 mm

Vekt

Vekt H291 2,4 kg

Vekt H296 3,0 kg

Maksimal brukervekt 143 kg

14.2 Materialer (fig. 6)

1 PE-HD

2 Aluminium

3 Termoplastisk elastomer (TPE)

Alle produktkomponentene er rustmotstandige, og inneholder
ikke lateks av naturgummi.
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Invacare Distributors

Belgium & Luxemburg:
Invacare nv
Autobaan 22
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11
belgium@invacare.com
www.invacare.be

Deutschland:
Invacare GmbH,
Alemannenstraße 10
D-88316 Isny
Tel: (49) (0)7562 700 0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

España:
Invacare SA
Avda. Del Oeste n.50, 1a, 1a
Valencia-46001
Tel: (34) (0)972 49 32 14
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

France:
Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66
Fax: (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Italia:
Invacare Mecc San s.r.l.,
Via dei Pini 62,
I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59
Fax: (39) 0445 38 00 34
italia@invacare.com
www.invacare.it

Nederland:
Invacare BV
Galvanistraat 14-3
NL-6716 AE Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
Fax: (31) (0)318 695 758
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Norge:
Invacare AS
Grensesvingen 9, Postboks 6230,
Etterstad
N-0603 Oslo
Tel: (47) (0)22 57 95 00
Fax: (47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com
www.invacare.no

Österreich:
Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
A-5310 Mondsee-Tiefgraben
Tel: (43) 6232 5535 0
Fax: (43) 6232 5535 4
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Portugal:
Invacare Lda
Rua Estrada Velha, 949
P-4465-784 Leça do Balio
Tel: (351) (0)225 1059 46/47
Fax: (351) (0)225 1057 39
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Schweiz / Suisse / Svizzera:
Invacare AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Tel: (41) (0)61 487 70 80
Fax: (41) (0)61 487 70 81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

Sverige:
Invacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Eastern Europe, Middle East & CIS:
Invacare EU Export
Alemannenstraße 10
D-88316 Isny
Tel: (49) (0)7562 700 397
eu-export@invacare.com
www.invacare-eu-export.com

United Kingdom:
Invacare Limited
Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Tel: (44) (0) 1656 776 222
Fax: (44) (0) 1656 776 220
uk@invacare.com
www.invacare.co.uk

Aquatec Operations GmbH
Alemannenstraße 10
D-88316 Isny
Germany
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