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Genanvendelse

Etacs kørestole kan genanvendes i hele deres levetid.

For aktuel levetid henvises til manualen til den pågældende kørestol 
på www.etac.com.

Vask
•  Rengør chassiset med et ikkeslibende rengøringsmiddel med en 

pH-værdi på 5-9 eller med 70 % desinfektionssprit, Skyl og tør af.

•  Rengør hjulene for hår og snavs m.m.

•  Kørestolens chassis (ikke hovedstøtte til Etac Prio) og fastmonte-
rede betræk samt tilbehør uden tekstilbetræk kan maskinvaskes 
eller vaskes i et vaskekabinet ved 65 °C i op til 10 minutter. 
Aftagelige tekstiler, f.eks. rygovertræk, samt tilbehør med tekstil-
betræk vaskes iht. særskilt anvisning.

•  Ved vask i et vaskekabinet:

-  Krydsfoldede kørestole foldes sammen og skal stå på alle fire 
hjul.

-  Fastrammestole skal stå på alle fire hjul med rygstellet slået op.
-  Benstøtten afmonteres (kan dog vaskes sammen med stolen).

- Batteripakke og aktuator (Etac Prio Eltilt) afmonteres.

•  Skyl ikke med en højtryksrenser direkte på lejer (fig 1).

• Skyl ikke med en højtryksrenser på betræk fra nært hold.

•  Skyl ikke med en højtryksrenser på elektriske komponenter (Etac 
Prio Eltilt). 

•  Elektriske komponenter (Etac Prio Eltilt) kan rengøres med børste 
og vand. Maks. temp. 20 °C. De indvendige kabler skal være 
tilsluttet. Træk aktuatoren tilbage til den inderste position for at 
undgå, at stempelstangen affedtes. Stærke opløsningsmidler, 
basiske eller alkaliske væsker må ikke anvendes.

•  Fjern påklistrede mærkater og sedler. Vær opmærksom på, at 
Etacs mærkninger ikke må fjernes.

•  Tekstiler vaskes iht. særskilt mærkning. Skum vaskes iht. mærk-
ningen på skummet. Hvis der ikke er nogen mærkning, skal det 
ikke vaskes, men udskiftes ved behov.

Tørring
•  Kørestolens chassis og fastmonterede betræk samt tilbehør uden 

tekstilbetræk kan tørres i et vaskekabinet ved: 
1. 70° C i op til 10 min.  
2. 80° C i op til 2 min.  
3. 85° C i op 30 sek. 

•  Tekstiler, som ikke må tørretumbles, kan tørres i tørreskab ved 50° 
i op til 10 min.

•  Kørestol med krydsramme og Etac Prio har drænhul og skal stå 
på alle fire hjul i udklappet position under tørring (fig. 2). Etac Prio 
tippes bagover.

•  Kørestol med fast ramme skal lægges ned bagover for dræning 
under tørring (fig. 3).

Kontrollér for ødelagte og slidte dele

Dele, som er skæve, har revner, rustskader eller deformationer skal 
udskiftes.

Dele, som er slidte og har nedsat funktion, bør udskiftes.

Mindre lakskader kan udbedres med reparationsmaling.

Etac anbefaler udelukkende brug af originaldele. Etacs originaldele 
er testet sammen med produktet med henblik på tilsigtet anven-
delse og iht. de foreskrevne testmetoder. 

Kontrollér zoner med høj belastning ekstra grundigt.
• Ryglænsbetræk (fig. 4).

• Krydsdel på kørestole med krydsramme (fig. 5).  

Kontrol og justering af funktioner

Kontrollér og juster, at nedenstående fungerer i 
overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse.
Alle justeringer og indstillinger skal foretages iht. kørestolens 
manual. Her findes bl.a. et fejlsøgningsskema, som kan være en 
hjælp ved identifikation af eventuelle fejl og afhjælpning. Den 
seneste dokumentation findes på www.etac.com. 

Kontrollér:

•  at sammenklapning og tiltfunktioner såsom krydssammenklapning 
eller sædevinkel fungerer ubesværet. På komfortkørestole såsom 
Etac Prio og Etac Next Comfort kontrolleres gas/låse-cylinderen 
for ryg- og sædevinkel. Låsning og udløsningsfunktion skal 
fungere, kan indstilles vha. justeringsniplen.

•  benstøtter: Eventuel låsefunktion skal låse korrekt. Kontrollér også 
benstøtternes sammenklappelighed og svingbarhed.

•  drivhjul: Lufttryk i dæk, og at Quick release-låsen låser korrekt.

•  styrehjul: Skal dreje uhindret rundt, uden at lejerne hakker (fig. 6).

•  forgaffel: Skal dreje uhindret rundt, uden at lejerne hakker (fig. 7).

• at kørehåndtagsbetrækket sidder fast (fig. 8).

•  låsefunktionen i kørehåndtagenes ophæng, og at beslaget er 
intakt og uden revner (fig. 9).

•  brugerbremse/hjælperbremse: Bremsefunktion og låsefunktion.

•  tipsikring: Højde, låsefunktion, klapfunktion/drejefunktion, slid/
skarpe kanter.

•  at kørestolen kører lige. Hvis kørestolen trækker skævt, justeres 
højde og vinkel på styrehjulets beslag, og hjullejer og lufttryk 
kontrolleres. På Etac Prio, Etac Next og Etac Next Comfort kan 
styrehjulets beslag ikke justeres. Hvis stolen trækker skævt, 
kontrolleres styrehjulenes lejer samt lufttryk.

•  at drivringe og egerbeskyttelse ikke har grater eller skarpe kanter.

•  at skruer og møtrikker er strammet ordentligt. På kørestole med 
gas/låse-cylinder skal disses ophæng også kontrolleres.

•  Sørg for, at brugermanual og alle Etacs etiketter medfølger ved 
ordinering til ny bruger.

•  Vær opmærksom på, at produktets levetid er begrænset (se 
manual). Dette er især vigtigt ved ordinering til en bruger, som må 
forventes at skulle anvende produktet i længere tid.

Anvisning for bortskaffelse af udtjente kørestole

Etac anbefaler, at udtjente kørestole bortskaffes efter aftale med 
kommunen og/eller en lokal genvindingsvirksomhed. De kan stille 
egnede beholdere til rådighed med henblik på bortskaffelse af de 
materialer, som kørestolene indeholder. Ved fragmentering bør man 
fjerne brændbare materialer, f.eks. polstringer, inden man afleverer 
hele produktet til fragmenteringsanlægget. 
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