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Såfremt eventuelle brugsvejledninger til moduler, tilbehør og/eller specialfremstillet
udstyr er tilknyttet denne vejledning vil disse erstatte tilsvarende afsnit i standardbrugsvejledningen.

Garanti samt ID

Garanti i henhold til købeloven. Fabrikations- og materialefejl, der er opstået ved normal
brug af kørestolen, udbedres af Pro-Comfort uden beregning, ab fabrik.
Garantien dækker ikke fejl og skader, som er opstået på grund af fejlbrug eller slidtage. Garantien
dækker heller ikke, hvis uoriginale dele er anvendt eller monteret på kørestolen. Købsdato skal
dokumenteres af kunde ved faktura, der fungerer som garantibevis.

ID/købsdato
Kørestolens ordrenummer:

Kørestolens

stelnummer:
Evt. prøveperiode
Købsdato: (Jævnfør fakturadato)

fra:

til:

1.Indledning/formål
Activa er en allround fastramme kørestol, som er beregnet til inden- og begrænset udendørs brug.
Denne brugsvejledning indeholder vigtige oplysninger om anvendelse, vedligeholdelse og
sikkerhed ved brug af kørestolen. Det er derfor vigtigt, at brugsvejledningen gennemlæses, inden
kørestolen tages i brug, så De får kendskab til netop Activa´s muligheder.
Vi arbejder for at leve op til den tillid, De har vist ved at vælge et Illum-Bergen produkt. Vi vil
være meget taknemmelige for ideer eller kritik, både positiv og negativ, da dette vil danne
grundlag for den stadige produktudvikling.
Deres erfaringer med kørestolen, vil således kunne komme fremtidige brugere tilgode.
De er ligeledes meget velkommen til at henvende Dem, hvis De har spørgsmål eller eventu- elle
problemer med Deres allround kørestol.
Vi håber, De får meget fornøjelse af Deres Activa.

Med venlig hilsen
Pro Comfort
Broholmvej 9
DK-5463 Harndrup
Tel.: +45 70 23 50 10
Fax: +45 70 23 50 12
E-mail:info@procomfort.dk
www.procomfort.dk

Dette advarselssymbol er brugt ved de afsnit i brugsvejledningen, som De bedes give
særlig opmærksomhed.

2.Kørestolens dele
Skubbehåndtag

Betjeningsgreb for
rygvinkel
Drivhjul m.køreringe

Tøjbeskytter

Sædepude

Plansæde

Antitip

Fodplade
Betjeningsgreb for
benstøtte placering

Forgaffel og
svinghjul

Midterophængt
benstøtte

Stolen kan leveres med betjeningsgreb (bremse, rygindstilling og benstøtte) monteret i højre eller venstre side, alt efter
behov.

3. Kørestolens mekaniske funktioner og indstilling
I det følgende gennemgås, hvorledes stolens
mekaniske funktioner fungerer og, hvorledes
kørestolen indstilles til den enkelte bruger.
Vi gør opmærksom på, at individuel
grundtilpasning/indstilling altid bør udføres af en kvaliﬁceret person (for eksem- pel
terapeut, tekniker eller konsulent fra ProComfort).

stilling. En stol med tilbagelænet ryg er ideel for
hvilestilling, idet man sidder i en passiv stilling.
Endvidere kan selve ryghøjden indstilles, ved
hjælp af umbrakoskruerne på rygrørene inde
under rygbeklædningen.

Skubbegreb

Sædeenheden
Ryggen

Ryggen har en stropryg. Når rygslaget løsnes
og trækkes opad, kan man se stropryggen.
Stropperne kan reguleres i bredden, således at
den optimale rygstøtte opnås. Stropryggen bør
tilpasses af en fagperson, mens brugeren sidder i
kørestolen. Rygslaget slås ned igen inden brug
af kørestolen.
Ryggens position kan desuden reguleres
trinløst -4 grader fremad og 20 grader tilbage, ved
hjælp af det lille betjeningsgreb, der er
placeret under højre eller venstre armlæn. Man
skal sidde med ryggen op mod ryglænet for at
udnytte denne funktion. Tryk på betjeningsgrebet for rygvinkel, og pres samtidig
overkroppen bagover. Når den ønskede

På ryggen er der monteret 2 stk. skubbegreb.
Skubbegrebene kan justeres i højden, ved hjælp
af ﬁngerskruer, placeret på skubbegre- bene
nede under bøjlen .

Armlæn
Armlænet kan justeres i højden ved hjælp af
ﬁngerskruen, som sidder bag ved armlænet på
stellet.
Vinklen på armlænet kan justeres.
Armlænet fældes bagover og inde i armlænsbeslaget er en unbrachoskrue. Unbrachoskruen skrues udad for positiv vinkling og indad
for negativ vinkling.
position er opnået, slippes håndtaget.
For at få ryggen tilbage i oprejst position, skal
man igen presse betjeningsgrebet i bund. Let
trykket mod ryglænet, og ryglænet vil automatisk søge op mod lodret position.
En stol med fremadfældet ryg er ideel til at gå
stolen fremad, idet man sidder i en aktiv

Bemærk at armlænsskruen skal være
placeret korrekt udfor den aktuelle rille.
Ellers bliver armlænet ikke monteret korrekt og sikkert.Når armlænet har været
justeret i højden, er det vigtigt at sikre, at
ﬁngerskruen spændes ordentligt.

Sædet

Sædet består af et plansæde i træ, opbygget af
gummigjorder for at aﬂaste sædeknogler og
haleben.
Plansædet kan indstilles i 3 forskellige positioner, helt vandret, positivt kip (+ 3 grader) og
negativt kip (-2 grader). Dette er indstillet efter
aftale ved levering, og hvis indstillingen ønskes
ændret skal det udføres af teknisk personel,
ved hjælp af værktøj.
Udover dette kan sædedybden justeres i
3 forskellige dybder, sædedybden vil også være
indstillet korrekt i.h.t aftale, før levering og hvis
indstillingen ønskes ændret, skal det udføres af
teknisk personel, ved hjælp af medfølgende
værktøj.

ophæng, centralt ophængt under plansædet.
Fodpladerne og nedre benstøtter er ophængt

Længdereguleringsskrue

Vinkeljusteringsskrue

i benstøtteophænget og længden på benstøt- ten
reguleres v.h.a. en ﬁngerskrue. Fodpladernes
vinkel reguleres ved at skrue skruen ud eller
indad.
Vinklen på benstøtten reguleres i håndtaget,

Sædepuden
Sædepuden er i koldskum og har et aftageligt
betræk. Sædepuden sidder fast på plan-sæ- det
med velcro.
Sørg for, at puden tages ud af stolen og luftes,
når stolen ikke bruges. Dette øger
holdbarheden af puden. Kontroller jævnligt og
mindst én gang årligt om sædepuden er siddet
ﬂad. En pude uden bæreevne øger risikoen for
siddesår.
Hvis bruger har problemer med inkontinens kan
der anskaffes inkontinensbetræk som tilbehør.

Benstøtter og fodplader
Kørestolen har påmonteret enten midterophængte eller sideophængte benstøtter.
Midterophængte benstøtter
Benstøtteophænget består af et benstøtte-

Håndtag for regulering af benstøttens vinkel
Vinklen på benstøtten, skal reguleres
uden belastning på fodpladerne.

som sidder ud for plansædet i højre eller ven- stre
side. Evt. problemer med at fodpladen går mod
gulv kan skyldes at vinklen på fod- pladen er for
lodret. Brug da betjeningsgrebet ved plansædet
og før benstøtten længere frem. Det kan også
skyldes, at fodpladernes vinkel er for negativ
eller at benstøtten er justeret for langt ned.

Sideophængte benstøtter
Benstøtten har 4 justeringsmuligheder:
Vinkeljustering for henholdsvis knæet og
fodens vinkel, længdejustering i.h.t lårets
længde, samt højdejustering i.h.t. underbenets længde.

Hjul
Stolen er monteret med højtryksdæk (8 bar).
Kontroller jævnligt at dækkene er luftfyldte, da
dette er en forudsætning for letkørthed og at
bremserne virker optimalt.

Skal stolen bruges med kun en fodstøtte,
vippes den ikke ønskede fodplade op.
Benstøtten trækkes op under stolen v.h.a.
betjeningsgrebet, sørg for at fodplader er
foldet ned.
Tryk på udløserknap og før håndtaget fremad
indtil, håndtaget ikke kan komme længere
frem. Slip udløserknappen. Benstøtten hæn- ger
nu oppe under plansædet og fodpladerne er
automatisk foldet op under stolen ved denne
bevægelse. Hvis betjeningsgrebet for
benstøtten sidder i vejen for forﬂytninger eller
ved kørsel, kan armen trækkes tilbage ved
hjælp af ganther-grebet på betjenings- grebet.
Snaplås for Quick Release

Drivhjulene har 3 placeringsmuligheder, alt
efter behov for afbalancering af kørestolen.
Drivhjulene leveres som standard med Quick
Release, hvor drivhjulene let aftages ved tryk på
snaplåsen.
Ved montering af drivhjulet, skal det
sikres at drivhjulene er sat korrekt i.

Svinghjulene er ophængt i en forgaffel, der
ligeledes har indstillingsmuligheder alt efter,
hvilket forhjul der er valgt.

Udløserknap

Ganthergreb

Vær opmærksom, at stellet altid er i
vandret position, hvis stellet f.eks.
hælder fremover, går det ud over
køreegenskaberne i stolen.

Antitip

bremses kørestolen , og når bremsen skal
løsnes føres bremsearmen opad.

Bremsehåndtag

Antitip

Husk altid at bremse stolen når den
holder stille.

Fingerskrue for højdejustering

Kørestolen er forsynet med et sæt antitip, der
sikrer at stolen ikke kan vælte når stolen står i
hvileposition.
Ydermere sikrer antitippene at stolen ikke
vælter ved forcering af mindre forhindringer,
for eksempel ruller antitippene hen over dørtrin. Antitippene justeres i højden ved hjælp af
ﬁngerskrue (justeres til 15mm over gulv).
Bemærk at antitip-fingerskruen skal
være placeret korrekt udfor den aktuelle
rille. Ellers bliver antitip ikke monteret
korrekt og sikkert. Husk efterspænd
ﬁngerskruen.

Skal kørestolen føres over en større forhindring, hvor antitippen vil være en hindring, kan
den bevægelige del af antitippen vippes op.
Husk at vippe denne del af antitippen tilbage
igen, efter forhindringen er forceret.

Transport

Hjul kan afmonteres ved hjælp af Quick Release funktionen på drivhjulene.
Skubbegrebene indstilles i laveste højde. Hvis
stolen er monteret med midterophængte
benstøtter, kan det være en fordel at klappe
benstøtten op under stolen.
Hvis stolen skal løftes under transport, så løft
aldrig i benstøtte, armlæn eller skubbegreb,
men løft i selv stellet.

4. Ibrugtagning af
kørestolen
Det er vigtigt at brugeren og eventuel
hjælper har sat sig ind i kørestolens
funktioner inden ibrugtagning.

Antitippene må ikke fjernes.

·

Bremse

Kørestolen er forsynet med et sæt håndbremser. Når bremsehåndtaget, føres nedad vil

·

Når De sætter Dem i kørestolen, eller
bliver forﬂyttet over i den, skal stolen
være bremset. Det samme gør sig gæl
dende når kørestolen forlades.
Man skal desuden sikre sig at antitip er
monteret korrekt.

5. Vedligehold af
kørestolen
Vedligeholdelse af kørestolen er en vig- tig
faktor.God vedligeholdelse sikrer, at De
altid har en kørestol, der er i orden
brugsmæssigt og sikkerhedsmæssigt,
ligesom levetiden på kørestolen øges.

For overskuelighedens skyld har vi delt
vedligeholdelsen op i daglig, kvartalsvis og
halvårlig/årlig vedligehold.

Daglig vedligehold
Dagligt eller jævnligt tørres kørestolens
metaldele af med en fugtig klud, opvredet i
almindelig sæbevand.
Alle slidﬂader på kørestolen, er monteret med
betræk, som har påsyede velcrobånd eller
lynlås, d.v.s. at de kan tages af og vaskes. I hvert
enkel del er der påsyet et mærke med
vaskeanvisning.

Det øvrige stof kan kan støvsuges og pletter kan
fjernes med polsterrens.
Sædepuden bør hver nat tages af kørestolen og
stå til luftning. Dette sikrer en længere levetid
for puden.
Fingerskruer for armlæn, benstøtter og antitip
efterspændes.

Kvartalsvis vedligehold

Kørestolens mekaniske dele bør gennemgås.
Løse skruer stammes og kørestolen smøres i
bevægelige dele.
Forhjul/baghjul renses for skidt omkring
nav.

Halvårlig/årlig vedligehold Kørestolens
mekaniske funktioner gennem- gås af
kvaliﬁceret person. Stolen efterspæn- des og
smøres. Dæk checkes for slidtage.
Polstring checkes, vær specielt opmærksom på
sædepuden, som kan være „siddet ﬂad“.

6. Målskema
Målskema
·Målt i mm hvis ikke andet er angive
·Tolerance på ±10 mm og ±1°
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P

Sædebredde
Sædehøjde excl. pude
Sædedybde
Ryghøjde ekskl. pude
Armlænshøjde fra plansæde
Bredde mellem armlæn
Benstøttelængde fra plansæde/målt uafhængig af hjulstr.
Kørehåndtagshøjde
Total højde /klar til brug
Total bredde /klar til brug
Total længde ekskl./inkl. benstøtter
Rygvinkel
Sædevinkel
Benstøttevinkel
Fodpladevinkel
Transportvægt/u. løsdele
Brugervægt - standardudgave
* kan leveres med en sædebredde fra 510 til 700mm

Small
400

Medium

Large

X-Large

450
500
550*
22” hjul ~ 390
3 indst. på hhv. 415, 440 og 465 m.værktøj
450 ► 580 /trinløs m.værktøj
245 ► 350 /indst. med 7,5 mm interval
400
450
500
550
300 ► 435 m. 7.5 mm interval
22” hjul ~ 870 ► 1180 /trinløs
22” hjul ~ 850
600
650
700
750
680/910
-4° ► +20° /trinløs
3 indst. på hhv. -2° , 0° og +3° m. værktøj
85 ° ► 143 ° /trinløs
+81° ► +99°
26 kg
27 kg
28 kg
29 kg
Max: 120kg.
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