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PUTESYSTEM
For å oppnå optimal sittekomfort og fleksibilitet er putesystemet fra R82 utviklet i 
et tett samarbeid med fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Vi er overbevist om at putesystemet fra R82 vil tilfredsstille de kravene som bør 
stilles til korrekt sittestilling og komfort når det gjelder moderne hjelpemidler til 
barn.

Putesystemet består av henholdsvis rygg- og seteputer, kiler og trekk som tilpas-
ses og formes nøyaktig etter brukerens behov. Putene skal tilpasses i samarbeid 
med den lokale fysioterapeuten eller ergoterapeuten.

Denne bruksanvisningen er en hjelp til å oppnå den helt riktige utnyttelsen av de 
mange mulighetene som putesystemet tilbyr. Derfor anbefaler vi at veiledningen 
blir grundig gjennomlest før putesystemet blir tatt i bruk.
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SIKKERHET
Putene er CE-merket. Det er din garanti for at de oppfyller de påkrevde euro-
peiske sikkerhetskravene. Putene er CE-merket etter Europarådets direktiv 
93/42/EØF, klasse I, av den 14. juni 1993 om medisinsk utstyr. 
Putene er også godkjent i overensstemmelse med ISO 7176-16 og EN 1041. 

Ved bruk av ikke-originale deler skal CE-merket fjernes fra produktet. 
Etterlat aldri brukeren i produktet uten tilsyn.

GARANTI
R82 gir en 2 års garanti mot feil i utførelse og materialer. Garantien kan påvir-
kes negativt hvis kundens ansvar for å utføre service og/eller daglig vedlike-
hold ikke blir overholdt i samsvar med de retningslinjene og intervallene som 
er foreskrevet av leverandøren og/eller slik det framgår av håndboken. For 
ytterligere informasjon henviser vi til hjemmesiden for R82 under nedlastinger. 
Garantien kan bare påberopes hvis R82 produktet er i bruk i det samme lan-
det der det ble kjøpt og hvis produktet kan identifiseres med serienummeret. 
Garantien dekker ikke tilfeldig skade, inkludert skade forårsaket av feil bruk 
eller forsømmelse. Garantien dekker ikke slitasjedeler som er gjenstand for 
normal slitasje og som trenger periodisk vedlikehold. Garantien er ugyldig hvis 
det er brukt uoriginale R82 deler/tilbehør, eller hvis produktet repareres eller 
modifiseres av andre enn autoriserte R82 representanter eller av personell 
som har fått opplæring og er godkjent av R82 for reparasjon og vedlikehold 
av R82 produkter. R82 forbeholder seg retten til å inspisere produktet som 
garantikravet gjelder for og den relevante dokumentasjonen før godkjenning 
av garantikravet, og å velge å erstatte eller reparere det defekte produktet. 
Det er kundens ansvar å returnere produktet som garantikravet gjelder for 
til salgsstedets adresse. Garantien gis av R82 forhandleren eller av en R82 
representant.

VERKTØY
Det følger med en hobbykniv samt en linjal som kan benyttes ved tilpasning 
av puter og kiler.

Det er en god idé å ha et underlag som man kan skjære på, når puter 
og kiler skal tilpasses. Samtidig bør knivbladet være skarpt for å kunne 
gjøre presise utskjæringer. Det kan noen ganger være lettere å klippe 
enn å skjære i det myke skummet.

Verktøyet skal oppbevares utilgjengelig for barn.

VEDLIKEHOLD
Kontroller jevnlig at velcroen ikke har løsnet fra skummet eller fra kilene, 
samt at alle justeringene er forsvarlig utført.

Når man atskiller modulene, bør man være oppmerksom på at skum-
met ikke revner ved velcroen.
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KOM I GANG MED 
PUTESYSTEMET

Puter, kiler og trekk leveres i en samlet kasse. 
Kassen inneholder også en linjal, en hobbykniv 
samt denne veiledningen.

Puter og kiler tilpasses og skjæres grovt til. Pu-
tene bør så prøves før den endelige tilskjæringen 
og trekket kan monteres.

Det anbefales å ha et underlag som man 
kan skjære på, når puter og kiler skal tilpas-
ses. Samtidig bør knivbladet være skarpt 
for å kunne gjøre presise utskjæringer. Det 
kan noen ganger være lettere å klippe enn 
å skjære i det myke skummet.

Verktøyet skal oppbevares utilgjengelig 
for barn.

Når man atskiller modulene, bør man være 
oppmerksom på at skummet ikke revner 
ved velcroen.
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RYGGPUTER
Basisplaten (A) kan utbygges med forskjellige 
kiler, så den tilpasses nøyaktig til brukerens 
behov. Det kan være nødvendig å skjære til 
basisplaten, så den kan plasseres i stolen.

Basisplate med støtte til korsryggen (B) og si-
dekiler (C). Hvis man ønsker en høyere sidekile 
kan ryggkilen (D) monteres nederst.

Når den ønskede støtten er oppnådd, avslutter 
man med en topp-pute (E).

Til slutt setter man trekket på puten (F).

Alle kiler og puter kan skjæres til etter behov.

Putene skal tilpasses i samarbeid med 
den lokale fysioterapeuten eller ergotera-
peuten.
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SETEPUTER
Basisplaten (A) kan utbygges med forskjellige 
kiler, så den tilpasses nøyaktig til brukerens 
behov. Det kan være nødvendig å skjære til 
basisplaten, så den kan plasseres i stolen.

Basisplate med abduksjonskile (B), kiler i fronten 
og på sidene (C), samt skumpute (D)

Når den ønskede støtten er oppnådd, avslutter 
man med en topp-pute (E).

Til slutt setter man trekket på puten (F).

Alle kiler og puter kan skjæres til etter behov.

Putene skal tilpasses i samarbeid med 
den lokale fysioterapeuten eller ergotera-
peuten.
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KILER
Basisplaten for henholdsvis sete og rygg, kan 
utbygges med forskjellige kiler og puter som 
alle sammen kan skjæres til og tilpasses etter 
behov. 

Rygg:
A) Sidekile
B) Ryggkile
C) Støtte til korsryggen
D) Pute, T-skum

Sete:
E) Sidekile, stor
F) Sidekiler, små
G) Sete, frontkiler
H) Abduksjonskile
I) Pute, T-skum
J) Pute, skum

Alle kilene er forsynt med et velcrobånd på 
baksiden, hvilket gjør at de hefter seg fast på 
basisplaten.

Kilene kan skjæres til den rette lengden og vin-
kelen ved hjelp av en hobbykniv.

Det anbefales å ha et underlag som man 
kan skjære på, når puter og kiler skal tilpas-
ses. Samtidig bør knivbladet være skarpt 
for å kunne gjøre presise utskjæringer. Det 
kan noen ganger være lettere å klippe enn 
å skjære i det myke skummet.

Verktøyet skal oppbevares utilgjengelig 
for barn.
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TOPP-PUTER
Når kilene er montert på basisplaten, skal topp-
putene monteres. 

A) Rygg, topp-pute

B) Sete, topp-pute

Alle putene er forsynt med et velcrobånd på 
baksiden, hvilket gjør at de hefter seg fast på 
basisplaten og på kilene.

Putene kan skjæres til ved hjelp av en hobby-
kniv.
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TREKK
Trekket trekkes utover puter og kiler og settes 
fast bakpå ved hjelp av velcrostroppene.

Trekket er i en fleksibel størrelse og kan derfor 
monteres over forskjellige varianter av kilemon-
tering.
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MADE IN DENMARK
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VASKEANVISNING
Trekket er avtagbart og kan vaskes i maskin i 
henhold til vaskeanvisningen.

Trekket må ikke blekes med klor eller strykes og 
det bør drypptørke, dvs. henges vått opp.
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MÅL
Str. 1 Str. 2 Str. 3 Str. 4 

cm cm cm cm

Rygg, basisplate (A), H x W x D 39x27x1 41x31x1 44x35x1 44x39x1

Ryggpute, T-skum (B), H x W x D 39x37x3 41x41x3 44x45x3 44x49x3

Sidekile (C), H x W x L 9x9x60 9x9x60 11½x10½x60 11½x10½x60

Støtte til korsryggen(D), H x W x D 9x26x2 9x26x2 11x30½x2 11x30½x2

Kile (E), H x W x D 3x10x60 3x10x60 3x10x60 3x10x60

Ryggpute, trekk (F), H x W 39x37 41x41 44x45 44x49

Sete, topp-pute (A), D x W x H 38x30x2 43x34x2 47x38x2 47x42x2

Setepute,, T-skum (B), D x W x H 24x18x3 27x21½x3 30x24x3 30x29½x3

Setepute, Skum (C), D x W x H 24x18x2 27x21½x2 30x24x2 30x29½x2

Sete, basisplate (D), D x W x H 35½x27½x1 40x31x1 44x35x1 44x39x1

Sete, frontprofil (E), D x W x H 16½x38½x2 16½x38½x2 16½x38½x2 16½x38½x2

Kile (F), D x W x H 16½x38½x2 16½x38½x2 16½x38½x2 16½x38½x2

Sete, front-profiler, sett (G), H x W x L 5x5x13 5x5x13 5x5x13 5x5x13

Sete, sideprofil (H), H x W x L 5x5x70 5x5x70 5x5x70 5x5x70

Abduksjonskloss (I), H x W x D 7x10x12 7x10x12 7x10x12 7x10x12

Setepute, trekk (J), D x W 38x30 43x43 47x38 47x42

TEKNISKE DATA
Hynder: Brannhemmende skum

Trekk:  Brannhemmende materiale
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N PRODUSENT
R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved 
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FORHANDLER
 
 Etac AS
 Bråtengt. 66
 Postboks 249
 1501 Moss
 Internet: www.etac.no/junior
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