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Detalj Kontroll Åtgärd
Rörliga delar Kontrollera att rörliga delar kan dras 

åt och är åtdragna ordentligt enligt 
anvisning.

Rengör rörliga delar, byt ev. ut defekta skruvar 
eller andra defekta delar.

Överdrag till 
dynor

Inspektion av tyg och kontroll av 
sömmar.

Dynan är avtagbar och överdraget kan tvättas i 
max. 40 °C med ett milt tvättmedel i  
tvättmaskin. Klädseln har inkontinensskydd 
och kan tvättas för hand i varmt vatten. Byt vid 
behov överdrag.

Rengöring Produkten kan tvättas i maskin avsedd för tvätt 
av medicintekniska produkter, 15–20 min i 60°.
Använd ett milt rengöringsmedel eller desin-
fektionsmedel utan klor. Demontera produkten 
innan tvätt så att alla delar blir helt rena.  
De olika komponenterna i chassit måste 
torkas av noggrant för att avlägsna lösa  
partiklar innan tvätt. VIKTIGT! Låt produkten 
torka ordentligt innan du använder den. 
Ta bort tillbehör och dynor före tvätt och 
rengör dem separat. Använd tvättmaskinens 
torkfunktion för att torka produkten. 
Obs! Etiketter behöver täckas innan använd-
ning av rengöringsmedel eller rengöringssprit.

Desinfektion Desinficera produkten, utan tillbehör och 
dynor, med en 70 % isopropanollösning. 
Vi rekommenderar att man använder en 
trasa som doppats i varmt vatten med milt 
rengöringsmedel/tvål utan blekmedel för att 
torka bort skräp och smuts. Låt torka före 
desinficering.

Plastdetaljer Kontrollera att plastdetaljer inte har 
sprickor.

Byt vid behov ut defekta delar.

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras. 
Därutöver förväntar sig R82 att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer 
varje objekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat 
 åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning.

R82 kan inte ställas till ansvar för felaktiga underhålls- eller reparationsåtgärder från 
 rekonditioneringspersonalens sida. 

Originalreservdelar från R82 skall alltid användas. 


