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VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs alla instruktioner före användning

VARNING!
1. Produkten får endast användas till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna
bruksanvisning. Produkten får inte heller kombineras, monteras eller repareras med
andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna bruksanvisning
eller annan dokumentation från Care of Sweden.
2. FÅR EJ användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom
eld, brinnande cigaretter eller varma lampor.
3. Produkten skall placeras och användas så att den inte blir klämd eller skadad.
4. Kontrollera alltid att ekerskyddet har avsedd storlek.
5. Före användning skall ekerskyddet alltid kontrolleras så att den inte är skadad.
6. Vid behov kan ekerskyddet anpassas till olika hjul genom att man klipper/skär i
materialet. Nya hål kan i så fall behöva borras. Vid en eventuell anpassning är det
ordinatörens ansvar att säkerställa så att inga vassa kanter finns kvar som kan skada
brukare eller personal.
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1 Introduktion
Läs alltid bruksanvisningen före användning.

1.1 Allmän information
Detta ekerskydd är en medicinteknisk produkt och är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. Enligt
Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att
rapportera olyckor och tillbud. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som
rör våra produkter rapporteras omgående till Care of Sweden.

1.2 Avsedd användning
Ekerskyddet används som ett tillbehör till rullstolar där huvudanvändningsområden är att
skydda händer från att fastna i ekrar vid körning, samt hålla ekrar och nav fria från smuts.

2 Produktbeskrivning och prestanda
Utformningen på ekerskyddet möjliggör att produkten passar rullstolar med både 4 och 6
drivringsfästen samt med eller utan vårdarbroms.
Ekerskyddet finns i följande storlekar 20/22/24/26 tum.
Alla storlekar går att beställa med 3 olika mått på centrumhål: 0/80/120 mm

Centrumhål 0 mm

Centrumhål 80 mm
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Centrumhål 120 mm

Produkt

Centrumhål

Artikelnummer

Ekerskydd 20"

0 mm

950020-30

Ekerskydd 20"

80 mm

950020-50

Ekerskydd 20"

120 mm

950020-70

Ekerskydd 22"

0 mm

950022-30

Ekerskydd 22"

80 mm

950022-50

Ekerskydd 22"

120 mm

950022-70

Ekerskydd 24"

0 mm

950024-30

Ekerskydd 24"

80 mm

950024-50

Ekerskydd 24"

120 mm

950024-70

3 Monteringsanvisning
1.

Placera ekerskyddet mot ekrarna på hjulets utsida,
säkerställ även att förhöjningen på ekerskyddet är
riktad ut från hjulet.

2.

Se till så att de utstansade hålen på ekerskyddets
ytterkant ligger riktade mot eventuella
drivringsfästen, rotera annars ekerhjulet till rätt
position.

3.

Fäst ekerskyddet med buntband i de förborrade
hålen. Ekerskyddet ska spännas med fyra
fästpunkter. För att inte riskera eventuella
skador vid användning så rekommenderar vi
att montera buntbanden från hjulets insida,
så att buntbandets låshuvud inte kommer
på utsidan.
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4 Rekonditionering
NOTERA!
Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlets bruksanvisning noggrant.
Ekerskydden kan torkas av med ett milt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel)
och vatten.
Vid behov används ett desinfektionsmedel och/eller rengöringsmedel, såsom alkohol
med eller utan tensider, oxiderande lösningar, Klorin max 1 %, Isopropanol 70 %, eller
väteperoxid max 1,5 %.
Ekerskyddet klarar även av att rekonditioneras i tvättkabinett av den typen som förekommer i
hjälpmedelshantering i 60 grader upp till 10 minuter.

5 Övrig information
5.1 Garanti
Ekerskyddet har 1 års garanti.
Garantin avser tillverkningsfel. Garantin gäller ej normal förslitning eller försämring av
produkten eller skador som uppkommer på grund av ovarsam eller felaktig hantering eller
skötsel.

5.2 Service och underhåll
Ekerskyddet kräver ingen annan service eller underhåll än rengöring enligt denna
bruksanvisning.

5.3 Material
Polyester

5.4 Källsortering
Denna produkt återvinningsbar. Sorteras som hård plast.

5.5 Retur och reklamationer
Reklamationer skall anmälas till Care of Sweden. Returnering av produkt skall ske enligt våra
instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden.
Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget.
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5.6 Symbolförklaring
XXXX-XX-XX
Artikelnummer

År-Månad-dag

Läs bruksanvisningen

CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC

Återvinning

Tillverkare

Avtorkning

Klor
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Tillverkare/Manufactured by

Kontakt:

Telefon:
Fax:
E-post:
Internet:

0771-106 600
0325-128 40
info@careofsweden.se
www.careofsweden.se

Akuta ärenden, efter kontorstid
(vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00)

Telefon:

0325-101 11

Postadress:

Care of Sweden AB
Box 146
514 23 Tranemo
Besöksadress:

Fabriksgatan 5A
514 33 Tranemo
Godsadress:

Byns väg 4A
514 33 Tranemo

Care of Sweden är varumärke som tillhör Care of Sweden AB
© Care of Sweden AB, 2019
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