BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING
för portabelt och väggfast skötbord

Maxbelastning:

Högst 120 kg last tillåts med belastningen huvudsakligen verkande 		
i området mellan benens infästningsställen mot överliggarna.

Före användandet:

Tag för vana att inspektera duk, skruvar och leder för att säkerställa 		
att allt är intakt. Upptäcks revor, sprickor eller bristfälliga sömmar i 		
duken skall den bytas.

Uppställning...

... av portabelt bord samt RISK för tippning:
Bordet ställs på ett plant och fast underlag. Alla benen skall ha 		
kontakt med underlaget då det utfällda bordet är obelastat eller 		
lätt belastat. Lås benen inbördes genom att lägga fast den ledade 		
spännlinjalens spår mot haken. Beakta risken för tippning då individen förflyttas upp eller ner.

Dukvård:
(liggunderlag)

Förhindra att vassa eller spetsiga föremål trycks mot duken.
Duken kan efter en längre tids användning samla sig mot bordets 		
mitt. Släta då ut duken genom att sträcka den längs överliggarna.

Tvätt:

Vid rengöring av monterad duk kan vanliga tvål- och tvättmedel
för tygtvätt liksom desinfektionsmedel användas. Den vattengenom-		
släppliga duken får tvättas i maskin vid 40°C. Torktumla ej. Blek ej.
Låt torka plant. Stryk med svalt järn. Kemtvätt ej tillåten. Lösningsmedel (lacknafta, thinner) får aldrig användas.

Dukbyte:

Bordet fälls ihop och två plastgavlar avlägsnas. Drag ut duken likformigt från spåren i de båda överliggarna. Stick in den återanvändbara låstråden i den nya dukens fållar. Mata därefter in duken i 		
sin fulla längd i överliggarnas spår. Fäll ut bordet och släta ut duken. 		
Sätt åter fast gavlarna.

Placering av
individen:

Personen placeras så symmetriskt som möjligt i området mellan
benens infästning i överliggarna. En kort person läggs så att lika
mycket fri dukyta finns ovanför huvudet som nedanför fötterna.
Lycka till med användningen!
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PORTABLA & VÄGGFASTA SKÖTBORD
i olika storlekar och med olika tillbehör

Väggfast bord i offentlig miljö försett med en
tät galonduk.

Portabelt bord i hemmiljö försett med
vattengenomsläpplig duk.

(Mellan golv och ben har här lämnats ett mellanrum
för att underlätta golvstädning.)

Båda borden finns i längderna 120, 140 och 160 cm. De är alla CE-märkta.
Liggunderlag/dukar finns i två varianter:
• Vattengenomsläpplig vit duk, något elastisk och mjuk.
• Galonduk, i blått utförande.
Förvaringsfickor, tvättpåsar och stänkskydd att sätta fast på bordens överliggare finns som
tillbehör.
Vid önskemål om ett anpassat utförande (för t.ex. ett badkar eller ett mindre utrymme) kan vi
säkert tillsammans finna en lämplig lösning.
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HJULFÖRSETT SKÖTBORD
tillägg till skötselanvisning

Bord försedda med
hjul får belastas med
högst 120 kg.
Se i övrigt den medföljande anvisning för
Portabla bord.

Beskrivning:

Bordet bärs av fyra länkhjul, som alla är försedda med broms/låspedal.
Med länkhjulen frigjorda kan bordet svängas runt ”på en femöring”. Ofta
bromsas ett hjul vid enmansbetjäning då bordet skall vridas runt varvid
svängningen sker kring detta hjul.

Instruktion:

Vid på- och avlastning samt vid arbete runt bordet skall alla hjul vara
bromsade/låsta. Tag därför som vana att efter uppställning eller förflyttning
alltid bromsa alla hjulen.
Med en person i liggande ställning på bordet kan en förflyttning lätt ske på
plant golv genom att bordet, efter att alla bromsar lättats, skjuts eller dras i
bordets längdriktning från exempelvis en omklädningsplats till en duschplats.
Vid passage genom dörröppning MÅSTE varsamhet iakttas och hjulparen
skall lättas vid passagen över tröskel/förhöjning, där sådan finns. Bordet
kräver en 80 cm dörröppning.

RISK:

Vid svängning eller vid förflyttning av bordet i tvärled – Tillse att inga
hinder, som kan innebära risk för vältning, finns på golvet i den planerade
rörelseriktningen. Exempel på sådana hinder kan vara klädesplagg, sladdar,
brunnar eller förhöjningar.
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