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Återanvändning

Kontrollera och justera funktioner
Kontrollera och justera så att följande fungerar enligt
avsedd användning.

Etacs rullstolar kan återanvändas under deras hela livslängd.
För aktuell livslängd, se manual för respektive rullstol på www.etac.
com.

Alla justeringar och inställningar ska göras enligt rullstolens manual,
i denna finns bland annat rullstolens felsökningsschema som kan
vara till hjälp för att identifiera eventuella fel och åtgärder. Senaste
dokumentation finns att hitta på www.etac.com.
Kontollera:
• så att fällning och tiltfunktioner såsom kryssfällning eller sitsvinkel
fungerar obehindrat. På komfortrullstolar som Etac Prio och Etac
Next Comfort kontrolleras gas/lås-kolven för rygg och sitsvinkel.
Låsning och frisläppning skall fungera, kan ställas in med
justernippeln. 
• benstöd: Eventuell låsfunktion skall låsa korrekt. Kontrollera även
benstödets fällbarhet och svängbarhet.
• drivhjul: Lufttryck i däck och att quick release-låset låser korrekt.
• länkhjul: Skall snurra obehindrat utan att lagren hugger (fig 6).
• framgaffel: Skall rotera obehindrat utan att lagren hugger (fig 7).
• att körhandtagsklädsel sitter fast (fig 8).
• låsningen i körhandtagens infästning och att fästet är helt och
utan sprickor. (fig 9).
• brukarbroms/vårdarbroms: Bromsfunktion och låsfunktion.
• tippskydd: Höjd, lås- fäll- vridfunktion, slitage/vassa kanter.
• att rullstolen går rakt. Om rullstolen drar snett, justera länkhjulfästets höjd och lodning samt kontrollera hjullager och lufttryck. På
Etac Prio, Etac Next och Etac Next Comfort kan länkhjulsfästet inte
justeras. Om stolen drar snett, kontrollera länkhjulens hjullager
samt lufttryck.
• att skruvar och muttrar är åtdragna. På rullstolar med gas/lås-kolv,
kontrollera även dessa infästningar.
• att drivringar och ekerskydd inte har grader eller vassa kanter.
• Säkerställ att brukarmanual och alla Etacs etiketter medföljer vid
förskrivning till ny brukare.
• Tänk på att produktens livslängd är begränsad (se manual). Detta
är extra viktigt vid förskrivning till brukare som kan förväntas
använda produkten under en längre tid.

Tvätt
• Rengör chassit med rengöringsmedel utan slipmedel som har
pH-värde mellan 5-9, eller med 70% desinfektionssprit. Skölj och
torka.
• Rengör hjulen från hårstrån och avlagringar m.m.
• Rullstolens chassi (ej huvudstödsbåge Etac Prio) och fast monterade klädslar samt tillbehör utan textilklädsel kan tvättas i maskintvätt alt. diskkabinett i 65° C upp till 10 minuter. Löstagbara
textilier, t.ex. ryggöverdrag, samt tillbehör med textilklädsel tvättas
enligt separat anvisning.
• Vid tvätt i kabinettdiskdesinfektor ska:
- Kryssfällda rullstolar fällas ihop och stå på alla fyra hjulen.
- Fastramstolar stå på alla fyra hjulen med ryggchassit uppfällt.
- Benstöd monteras av (kan dock tvättas tillsammans med stolen).
- Batteripaket och ställdon (Etac Prio Eltilt) demonteras.
• Spola ej med högtryckstvätt direkt på lager (fig 1).
• Spola ej med högtryckstvätt från nära håll på klädseln.
• Spola ej med högtryckstvätt på elektriska komponenter (Etac Prio
Eltilt).
• Elektriska komponenter (Etac Prio eltilt) kan rengöras med borste
och vatten. Max temp 20°. Interna kablar måste vara anslutna.
Dra tillbaka ställdonet till innersta läget så att inte kolvstången
avfettas. Starka lösningsmedel, basiska eller alkaliska vätskor får
inte användas.
• Tag bort påklistrade dekaler och lappar. Observera att Etacs
märkningar skall vara kvar.
• Textilier tvättas enligt separat märkning på textilen. Skum tvättas
enligt märkning på skummet. Finns ingen märkning skall det inte
tvättas utan vid behov bytas ut.

Tork
• Rullstolens chassi och fast monterade klädslar samt tillbehör utan
textilklädsel kan torkas i diskkabinett i:
1. 70o C upp till 10 min.
2. 80o C upp till 2 min.
3. 85o C upp till 30 sek.
• Textilier som ej kan torktumlas kan torkas i torkskåp i 50o upp till
10 min.
•R
 ullstol med kryssram och Etac Prio har dräneringshål och skall stå
på alla fyra hjul i utfällt läge under torkning (fig 2). Etac Prio tiltas
bakåt.
•R
 ullstol med fast ram skall läggas ner bakåt för dränering under
torkning (fig 3).

Anvisning för kvittblivning av uttjänta rullstolar
Etac rekommenderar att uttjänta rullstolar kasseras efter samråd
med kommunen och/eller ett återvinningsföretag som verkar på
er ort. De kan tillhandahålla lämpliga kärl för de material som
rullstolar innehåller. Vid fragmentering bör man ta bort brännbara
material så som klädslar innan man lämnar hela produkten till
fragmenteringsanläggning.

Kontrollera trasiga och slitna delar
Delar som har skevhet, sprickor, rostskador eller deformationer skall
bytas ut.
Delar som är slitna och har nedsatt funktion bör bytas ut.
Mindre lackskador kan lagas med bättringsfärg.
Etac rekommenderar att endast originaldelar används. Etacs
originaldelar är utprovade tillsammans med produkten för avsedd
användning och har genomgått föreskrivna provningsmetoder.

Kontrollera zoner med hög belastning extra noga.
• Rygginfästning (fig 4).
• Kryssdel på kryssramstolar (fig 5).
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