3. Monteringsanvisning, sid 1
Specialstativ Kaj Art nr 1040

Uppackning
Stativet levereras i 1 förpackning.
Hjulen är monterade på foten.
T-spårsfästet är monterat på
stolpen.

Steg 1
Sätt ner stolpen i stativfoten.
OBS! Det är viktigt att stolpen
kommer tillräckligt djupt i
fotens låshylsa. Därför finns ett
streck på stolpen som markerar
insticksdjupet. Stolpen ska ner
i fothylsan så att strecket hamnar i jämnhöjd med tätningens
överkant.
Steg 2
Lås fast stolpen på foten genom att dra åt låshylsans
skruv med medföljande insexnyckel. Avlägsna den transparenta tejpen.

3. Monteringsanvisning, sid 2 (forts)
Specialstativ Kaj Art nr 1040

Steg 3
Sätt brickhållarna i T-spårsfästena och
justera ev. höjden på dem.
Klart!

4 Anvisningar för handhavande
Specialstativ Kaj Art nr 1040

4.1 Användning:
•  Användningsområde
Artikel nr 1040 används för uppsamling av förbrukade
kompresser i därför avsedda plastbrickor.
• Förflyttning
Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att
undvika risk för tippning.

•  Låsning
Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en
spärr på ovansidan av hjulen.

4.2 Max belastning
N/A

4 Anvisningar för handhavande (forts.)
Specialstativ Kaj Art nr 1040
4.3 Underhåll
•  Funktionskontroll (minst en gång per år)
Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.
Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen
• Rengöring
Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.

7. Försäkran om överensstämmelse
Specialstativ Kaj Art nr 1040

EG-försäkran om överensstämmelse
      Typ av produkt:     Sjukvårdstativ
Fabrikat:
Johlins Sweden AB
Varumärke:
Johlins
Tillverkare:		
Johlins Sweden AB
				Movägen 13
				671 70 Edane
Som tillverkare försäkrar vi under eget ansvar att produkten
överensstämmer med följande föreskrifter och lagar:
       • LVFS 2003:11  “Läkemedelsverkets föreskrifter om
			
medicintekniska produkter”
       • Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
Edane 17.12.07

Stefan Höiseth
Verkställande direktör

8. Kontaktuppgifter

Johlins Sweden AB
Movägen 13
671 70 Edane
Sweden
Tel: 0570 501 20
Fax: 0570 501 43
E-post: info@johlins.se
Webb: www.johlins.se

