
STAND ASSIST

TILBEHØRSHÅNDBOK
NO

Håndboken for tilbehøret ”Stand Assist” er et tillegg til hovedhåndboken for 
DOLOMITE STEP UP og må brukes sammen med brukerhåndboken med 
delenr. I537352.
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 DOLOMITE STAND ASSIST er et hjelpemiddel for brukere som trenger hjelp til å stå. STAND ASSIST består av en 
ståplate, knebeskyttelse og støttesele.
...kan også brukes som transporthjelp.
...skal brukes sammen med DOLOMITE STEP UP gåbord
...skal brukes sammen med DOLOMITE STEP UP gåbord
...kan brukes på STEP UP-hydralisk, manuelt og elektrisk.
...er beregnet for innendørs bruk.
...må ikke brukes i våte rom.

Montering
1. Ståplate
Fest ståplaten til rammen ved å føre vaieren under 
krysstaget og henge festene over armene på ram-
men.

Obs! Kontroller at ståplaten er ordentlig festet.

Vær forsiktig ved montering av ståplaten, da 
det kan være fare for å komme i klem mellom 
festet på ståplaten og rammen.

2. Knebeskyttelse
A) Fest knebeskyttelse ved å sette låseplaten i 
åpningen på midtstolpen og deretter dreie platen til 
riktig stilling (se bildet).

B) Fest holderen for knestøtten på platen, og trekk 
til knappen. Innsnittene skal vende oppover.

“Pass nøye på at du ikke plasserer festet for 
knestøtten over nødstoppknappen (A). Fes-
tet må plasseres enten ovenfor eller neden-
for nødknappen.”

C) Løsne knappene på knestøtten. De skal ikke tas 
av. La knestøtten gli ned på holderen, og trekk til 
knappene forsiktig (se bildet).

3. Montere/løsne selene  
Fest selene til gåbordet ved å legge festeringene til 
selene over håndtakene (A). Du løsner selene ved å 
åpne smekklåsen (B) eller ved å løfte den ene eller 
begge festeringene fra håndtakene.

Bruksområder
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4. Justere selene
Lengden på selene kan justeres ved å løsne festet 
(A). Lengden kan også justeres ved å velge den 
indre (B) eller den ytre (C) ringen når selene mon-
teres.

Pass på at brukeren har den nødvendige 
støtte før selene løsnes eller låsen for selene 
åpnes!

Ergonomi/justering

5.Tilpasninger for brukeren
•	 Plasser hjulene slik at de vender forover, for å  
 gjøre støtteflaten så stor som mulig.
•	 Lås parkeringsbremsen på gåbordet.
•	 Brukeren må stå så nær fronten av ståplaten som  
 mulig.
•	 Juster knestøtten. Den skal plasseres under  
 knærne til brukeren for å redusere belastningen  
 på knærne.
•	 Hjelp brukeren opp i oppreist stilling ved behov.
•	 Monter selene mens brukeren står. Selene skal  
 plasseres som vist i illustrasjonen.
•	 Støttestroppene på selene skal plasseres bak 
 ryggen og under baken (A) for å gi mest mulig  
 støtte.
•	 Juster stroppen til en passende lengde før bruke- 
 ren står i oppreist stilling.
•	 Stroppen med festet bør plasseres på ryggen til  
 brukeren, slik at det er lettere å komme til just- 
 eringsdelen.
•	 Finjuster stroppen (B) når brukeren står i opp-
 reist stilling, slik at selene gir optimal støtte.
•	 Påse at brukeren er sikret mens selene blir 
 justert. Legg en støttende hånd mot ryggen til  
 brukeren, slik at vedkommende føler seg trygg. 
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6. Transportere brukeren
•	 Brukeren kan transporteres stående på ståplaten  
 over korte avstander innendørs.
•	 Løsne parkeringsbremsen, transporter brukeren  
 og lås parkeringsbremsen igjen.

Vær forsiktig ved bruk på hellende underlag.

Vær forsiktig ved bruk over hindringer som for 
eksempel dørterskler.

Selene må alltid monteres når brukeren transport-
eres på ståplaten.

7. Hjelp til å reise seg
Når produktet skal brukes som en hjelp til å reise 
seg, må det tas hensyn til brukerens fysikk. Bruke-
ren må ha noe styrke i armer og ben for å kunne 
benytte funksjonen..

DOLOMITE STAND ASSIST bør bare brukes som 
hjelp til å reise seg i kombinasjon med DOLOMITE 
STEP UP elektrisk.

Rådfør deg alltid med kvalifisert medisinsk personale 
før du bruker DOLOMITE STEP UP i kombinasjon 
med ståstøtten som hjelp til å reise seg.

•	Plasser hjulene slik at de vender forover, for å  
 gjøre støtteflaten så stor som mulig.
•	Plasser armstøtten i en lav stilling ved hjelp av  
 håndkontrollen.
•	Brukeren må plassere føttene så nær fronten av  
 ståplaten som mulig, lene seg forover og holde 
 i kjørehåndtakene mens ledsageren justerer  
 høyden på armstøttene oppover ved hjelp av 
 håndkontrollen.
•	Brukeren må samtidig ha nok styrke til å kunne  
 bruke ben og armer til å skyve/dra seg selv opp i  
 stående stilling.

Du finner mer informasjon i kapittel 5 "Tilpasninger 
for brukeren".
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Sikkerhet

DOLOMITE STAND ASSIST må alltid brukes med sikkerhetsselene som følger med. Selene bør alltid 
monteres når brukeren står. Brukeren kan bare reise seg uten seler hvis kvalifisert medisinsk personale har 
bekreftet at dette ikke utgjør noen risiko for brukeren, og hvis brukeren ikke transporteres på ståplaten.

DOLOMITE STAND ASSIST bør ikke brukes på steder hvor det er risiko for at produktet blir oversprøytet 
med vann, for eksempel våte rom.

DOLOMITE STAND ASSIST skal bare brukes når det er en ledsager tilstede. Ikke la brukeren stå på 
ståplaten uten tilsyn.

Hjulene på gåbordet må låses når brukeren flytter seg til ståplaten.

Pass på at gåbordet ikke velter over brukeren når han/hun reiser seg / setter seg ned.

INVACARE frasier seg ethvert ansvar for arbeider som utføres på DOLOMITE STAND ASSIST (justeringer, 
reparasjoner som utføres feil), som ikke er innenfor INVACAREs kontroll.

Vedlikehold og service
Rengjøring
•		DOLOMITE STAND ASSIST kan tørkes av med en fuktig klut, men egner seg ikke  for rengjøring i vaskemaskin 

eller med høytrykksvasker.
•		Etter rengjøring må produktet tørke helt.
•		det	avtagbare	trekket	til	kneputen	og	selene	til	DOLOMITE STAND ASSIST kan rengjøres med de fleste vanlige 

rengjøringsmidler som finnes på markedet. 
•		Bruk aldri syrer, baser eller løsemidler til å rengjøre produktet.
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Merknader

DOLOMITE™ STAND ASSIST ®                                  DOLOMITE™ STAND ASSIST ®



7

Merknader

DOLOMITE™ STAND ASSIST ®                                  DOLOMITE™ STAND ASSIST ®



Pr
od

uk
tn

r.
 1

53
76

26
-4

 1
30

11
7

Salgskontorer

Produsent

Italia:
Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62

I-36016 Thiene (VI)
Tlf.: (39) 0445 38 00 59

Faks: (39) 0445 38 00 34
italia@invacare.com 

Nederland:
Invacare BV, Celsiusstraat 46

NL-6716 BZ Ede
Tlf.: (31) (0)318 695 757

Faks: (31) (0)318 695 758
nederland@invacare.com

csede@invacare.com

Norge:
Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad

NO-0603 Oslo
Tlf.: (47) (0)22 57 95 00

Faks: (47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com 
island@invacare.com 

Østerrike:
Invacare Austria GmbH, Herzog Odilostrasse 101

A-5310 Mondsee
Tlf.: (43) 6232 5535 0

Faks: (43) 6232 5535 4
info@invacare-austria.com

Portugal:
Invacare Lda, Rua Estrada Velha, 949

P-4465-784 Leça do Balio
Tlf.: (351) (0)225 1059 46/47
Faks: (351) (0)225 1057 39

portugal@invacare.com 

Sverige og Finland:
Invacare AB, Fagerstagatan 9

SE-163 91 Spånga
Tlf.: (46) (0)8 761 70 90

Faks: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
finland@invacare.com 

Sveits:
Invacare AG, Benkenstrasse 260

CH-4108 Witterswil
Tlf.: (41) (0)61 487 70 80

Faks:  (41) (0)61 487 70 81
switzerland@invacare.com

Storbritannia:
Invacare Ltd, Pencoed Technology Park, Pencoed 

Bridgend CF35 5AQ
Tlf.: (44) (0)1656 776 200

Faks: (44) (0)1656 776 201
UK@invacare.com

Belgia og Luxembourg: 
Invacare nv, Autobaan 22

B-8210 Loppem
Tlf.: (32) (0)50 83 10 10

Faks: (32) (0)50 83 10 11
belgium@invacare.com 

Danmark: 
Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37

DK-2605 Brøndby
Tlf.: (45) (0)36 90 00 00

Faks: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com 

Tyskland:
Invacare GmbH, Alemannenstraße 10

D-88316 Isny
Tlf.: (49) (0)75 62 7 00 0

Faks: (49) (0)75 62 7 00 66
info@invacare-aquatec.com 

Ulrich Alber GmbH, Vor dem Weissen Stein 21
D-72461 Albstadt-Tailfingen
Tlf.: (49) (0)7432 2006 0,

Faks: (49) (0)7432 2006 299
info@ulrich-alber.de 

Europeisk forhandlerorgansiasjon:
Invacare, Kleiststraße 49

D-32457 Porta Westfalica 
Tlf.: (49) (0)57 31 754 540

Faks: (49) (0)57 31 754 541
edo@invacare.com

Spania:
Invacare SA, c/Areny s/n, Polígon Industrial de Celrà

E-17460 Celrà (Girona)
Tlf.: (34) (0)972 49 32 00,
Faks: (34) (0)972 49 32 20

contactsp@invacare.com 

Frankrike:
Invacare Poirier SAS, Route de St Roch

F-37230 Fondettes
Tlf.: (33) (0)2 47 62 64 66

Faks: (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com 

Irland:
Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus

Seatown Road, Swords, County Dublin
Tlf.: (353) 1 810 7084

Faks: (353) 1 810 7085
ireland@invacare.com

INVACARE DOLOMITE AB, Box 200, 343 75 DIÖ, SWEDEN
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 99


