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    Spacemaker Ministöd 

Bruksanvisning 

Studera denna bruksanvisning noggrant 
innan ni börjar använda ministödet. 

Om ni har några frågor rörande använd-
ningen eller underhållet av ert nya 
ministöd och inte hittar svaren i bruksan-
visningen kontakta oss. 

Endast personal som läst och förstått 
instruktionerna  för användning och un-
derhåll, som beskrivs på följande sidor, 
får använda ståstödet. 

Spacemakers ministöd är utvecklat för 
effektiv ståträning och förflyttning både på 
institution och i hemmiljö.  

Med ståstödet erhålles en nyttig  
belastning av skelettet, samtidigt som 
mag-/lungfunktion och blodcirkulation 
förbättras. 

Högsta brukarvikt 75 kg. 
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MINISTÖDETS  DELAR 

      Spacemaker Ministöd 

Ministödet består av 

1. Placera stödplattan (1) på golvet.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

Spacemaker ministöd är avsedd, efter ordination av behörig personal, för ståträning samt 
kortare förflyttning på både institution och i hemmiljö. Uppresning/sänkning i ministödet bör 
aldrig göras av brukaren själv.. 

(2) Överdel med
bordskiva, magstöd och
armstöd

(4) Knästöd

(1) Stödplatta

Bromsbara hjul 
för transport 

(3) Konsol för sele

UPPACKNING/MONTERING 

Hjul för transport 
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3. Kontrollera att den påmonterade konsolen (3)
för selen är fastspänd ca 10 cm från bords- 

    skivan. 

4. Montera knästöd (4) på överdelspelare (2)

5. Ta överdel (2) med påmonterad konsol (3),
knästöd (4) och placera i stödplattans pelare
(1). Justera höjd och spänn fast med de
två rattarna.

6. Trä på ett av cellgummiskydden på vardera
armstöden respektive knästöden

7. Justera bordsskivan och spänn fast.

8. Häng på remmen med stjärtlapp på konsolen.

INSTÄLLNING AV KONSOL 
Lossa stjärnratten och placera konsolen på 
önskad höjd. Dra åt ratten ordentligt. 

Kroka fast en sidan av selen på konsolen. 

INSTÄLLNING AV ÖVERDEL 
Justera överdelen så att brukaren har möjlighet 
att, vid behov, få stöd för sina armar. 

Inställningen sker genom att lossa de två rattarna Efter 
inställning till önskad höjd spänns rattarna åter. 

INSTÄLLNING AV KNÄSTÖD 
Höjdinställningar av knästödet görs med stjärnratt 

INSTÄLLNING AV STÅSTÖDET 
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PLACERING AV MINISTÖDET 
Kör fram kombistödet framför brukaren och 
justera höjdinställningen. Använd skalan, på 
stolpen, för att notera de personliga inställningarna. 

Justera knästödet vid behov. 

Bromsa hjulen på stödet. 

LYFT AV BRUKAREN 
Hjälp brukaren med lämplig uppresningsteknik 
till stående ställning. Kroka fast lyftselens andra 
ögla på ståstödet. Spänn bandet. 

Brukaren är nu redo för ståträning. 

SÄNKNING AV BRUKAREN 
Kontrollera selens placering. Placera rullstol/stol  
omedelbart bakom brukaren.  

Släpp på bandet. Kroka loss en av 
sidorna och placera brukaren på stolen. Koppla loss 
selen helt 

Använd inte ståstödet innan denna bruksanvisning har lästs igenom. 

Maximal brukarvikt för ståstödet är 75 kg. 

Lämna inte brukaren i stående ställning obevakad. 

Placera ståstödet på plant underlag. 

Vid uppresning/sänkning skall hjulen vara bromsade och stödet korrekt inställt 

Ståstödet får inte användas på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual. 

Producentansvar för CE-märkningen bortfaller vid modifiering. 

ANVÄNDNING AV MINISTÖDET 

SÄKERHETSINSTRUKTIONER 
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Det normala underhållet består i att man kontinuerligt okulärbesiktar minstödet med avse-
ende på förslitningar. Var speciellt noggrann med kontrollen av bärsele. 

Minstödet kan rengöras/avtorkas med normala rengöringsmedel även alkoholbaserade. 

1) Torka av hela produkten med en fuktig trasa. Desinficera vid behov.
2) Kontrollera att hjulen är ordentligt fastsatta samt kontrollera bromsfunktionen.
3) Kontrollera att justeringarna för knästöd och remhållare fungerar samt att rattarna är

hela.
4) Kontrollera att bordets justering fungerar.
5) Vid behov byt skydden för knästöd respektive armstöd.

Avsedd för personer längd 100 - 150 cm 

Max brukarvikt  75  kg 

Bredd  58 cm 
Djup  81 cm 
Höjd Ståplatta/Bord 62,5 - 90,5 cm 

 Golv/Topp 68,5 - 96,5 cm 

Högsta höjd  96,5 cm 
Lägsta höjd  62,5 cm 

Stativ   Lackerade respektive förnicklade stålrör 
Bottenplatta/ 
Bordsskiva  15 mm klarlackad björkplywood 
Överdel 
Knästöd  Coated cellgummi 
Sele  Textilväv 

Materialåtervinning 
Överdel samt bottenplatta, 
bordskiva och gummiskydd Brännbart avfall 
Styrbox och ställdon  Elektronikavfall 
Stativ, knästöd, mm  Metallavfall 

UNDERHÅLL 

TEKNISK SPECIFIKATION 

REKONDITIONERING 
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Kebo garanterar att produkten är fri från tillverknings- och materialfel upp till två år från  
leveransdatum. Garantitiden på knästödens/armstödens gummiskydd är 6 månader. Denna 
garanti begränsar sig till utbyte av returnerade felaktiga delar. 

Kebo tar inte ansvar för kostnader, obehag eller skador orsakade av felaktig användning av 
utrustningen. Visar produkten tecken på onormal slitage beroende på felaktig användning 
eller på felaktiga rutiner gäller inte denna garanti. Garantin gäller inte heller kosmetisk åver-
kan eller övrigt normalt slitage. 

CE-märkt enligt MDD 93/42EEC produktklass 1 

GARANTI 

CE MÄRKNING 

AlfaCare Danmark ApS, Sverige                             Tel: 08 564 85 030
Tingsvägen 19                                                              Email: info@alfacare.se

 191 61 Sollentuna                                                      www.alfacare.se
        




