Kelvin rullstol
En unik rullstol för unika situationer

Används med framgång för..
-

Max 125 kg

Smärtpatienter
Rörelsehindrade
Hjärnskadade
Neurologiska patienter
Sclerose patienter
Patienter med förlamning
Patienter med skelettcancer
Brukare med ofrivilliga rörelser som Parkinson och Huntington.
Demens

Bruksanvisning

Varning
Denna produkt får inte användas utan noggrann instruktion från
utbildad personal.
Om produkten används för personer som väger mer än maximal
användarvikt finns risk för skada på produkten.
Cobi Rehab påtar sig inget ansvar för skada på produkten eller
personskador som orsakats av felaktig installation, felaktig
montering eller felaktig användning av denna produkt.
Om delar är skadade eller saknas kontakt
Cobi Rehab genast. Använd INTE ersättningsdelar.
Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för fel eller olyckor som
uppstår efter reparationer utan Cobi Rehabs skriftliga tillstånd.

Flexibelt modulsystem
Det kompletta Kelvin-systemet består av moduler, där alla
komponenter är samordnade för att passar ihop utan att störa sömnen.
Till sitsen, med det integrerade underbensstödet, kan fästas ytterligare
moduler.
Dessutom är det möjligt att välja en abduktionskudde, Swing-Away
fotstöd, höjdreglerbara armstöd och bord, samt flera storlekar och
typer av nackstöd. Utbudet av tillbehör kan monteras och anpassas till
den enskilda brukaren utan svårighet allt efter behov .
Återanvändningsgraden av Kelvin rullstol är hög då stolens breda
utbud av tillbehör och flexibilitet ,gör det enkelt att anpassa stolen för
en annan brukare. Detta kan göras i samarbete med Cobi Rehabs
erfarna konsulter.
Används produkten av personer som väger mer än 125 kg
är risk för att rullstolen tippar över och/eller skadads.

Brukarvikt max.
Vikt

125 kg
Ca. 47 kg
0 - 45°

För att säkerställa korrekt användning av Kelvin rullstol, läs
användarhandboken noggrant före användning. Särskild
uppmärksamhet måste ägnas åt varningsetiketterna märkta
med.
Dessutom får stolen endast betjänas av utbildad personal eller
av personer som har fått instruktioner före användningen, då risk
för att brukaren skadas annars föreligger.

Nackstöd

Ja, flera typer

Fotstöd

Ja, flera typer

Hjälpmotor kan eftermonteras

Ja

Inställbara körhandtag

Ja

Inställbar i höft, knä och fotled

Ja

Andnings- och tvättbart överdrag
Stativ
Hjul

Ja
Lackerad aluminium
Massiva

Kuddvar material

Användning

Fyllnad kuddar

Latex og polystyren kulor

Kelvin rullstol kan med fördel användas av vuxna som är allvarligt
hämmade i hemmet, i hemvården, inom institutioner och hospices,

Konstruktion
Kelvin rullstol är uppbyggd av kuddar fyllda med latex och polystyren
kulor. Justeringsalternativ i höft, knä och fotled, kombinerat med
stolens 45-lutning, gör det enkelt att anpassa stolen till individens
behov, trots deformiteter, kontrakturer och smärta, för att uppnå
optimalt stöd från "topp till tå". Rullstolen är utrustad med flexarm,
vilket gör att användarens armar och händer stöds som skapar
trygghet, lugn och hög grad av komfort.

Ökad livskvalitet
När brukaren för första gången provar Kelvin rullstol är det llämpligt
att ta med brukaren runt i hemmet eller på institutionen. Kelvin rullstol
erbjuder på så sätt, redan första gången den provas, större flexibilitet
och möjligheter till öka livskvalitet, och sociala relationer.
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Manövrera tilt-inställningen av sitsen med försiktighet så att
ryck kan undvikas.
Kelvin rullstol är konstruerad för brukare som väger maximalt
125 kg.

Före användning
De skruvar som måste lossas för att kunna ställa in Kelvin stolen innan
den tas i bruk sitter dolda (utom 4 och 8). Finn skruvarna under
dragkedjan på positioner som tabellen visar.

Kontrollera följande:
- Att alla skruvar och bultar är ordentligt dragna efter inställningen
av stolen.
- Att rullstolen löpande kan tippas och stoppas i alla ställningar och
vinklar.
- Att bromsen fungerar.

1. Handbroms
2. Beslag för justering av höftvinkel.
3. Beslag för justering av knävinkel.
4. Beslag för justering av fot/vristvinkel.
5. Beslag för justering av benlängden.
6. Nackstöd
7. Flex Arm
8. Beslag för justering av körhandtagets höjd.

Scanna koden för mer
produktinformation
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Flex armstöd

13

Valfri
sitskudde
med eller utan
abduktion
14

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Beslag för justering av körhandtagets höjd.
Beslag för justering av körhandtagets vinkel.
Manövrering av tilt funktionen.
Skruvar för justering av höftvinkel.
Fäste för nackstöd.
Tippskydd.
Fotbroms.
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Justermöjligheter

Inställningar

Körhandtag

Vid alla inställningar av stolen, är det viktigt att bara lossa de skruvar
som skall användas, då det annars inte är möjligt att göra inställningen
ensam.

Höjden på körhandtaget kan ställas in genom att lossa handvredet nr 5
på sidan 3 och därefter lossa skruvarna tills det är möjligt att justera
körhandtaget. Samtidigt är det möjligt att ställa in vinkeln för optimalt
grepp . Se märkning nr 8 och nr 9 på sidan 4. Drag åt skruvarna igen
och se till att spåren passar ihop.

Huvudstödet
Huvudstödet går att ställa in både i djup och vinkel. Håll nackstödet
med en hand och lossa de nödvändiga skruvarna med den andra. Ställ
in nackstöd, håll det fast och drag åt skruvarna med den andra handen.
Höjdjustering av huvudstödet
Nackstödets höjd kan ställas in genom att hålla nackstödet med en
hand och lossa skruven med den andra. Höj eller sänk nackstöd till
önskat läge och drag åt skruven.
Edison nackstöd
För Kelvin-stolen finns ett Edison nackstöd, som är lätt att justera med
det multifunktionella beslaget. Nackstödet kan justeras i vertikala,
laterala och framåtriktade positioner.
Höftvinkel
När höftvinkeln skall justeras skall skruvar på fler punkter lossas:
1. Lossa de två skruvarna på stolens baksida märkta som nummer 11
på bilden på sid 4.
2. Lossa sedan skruvarna märkta med nummer 2 på bilden på sidan 3.
Kom ihåg att lossa på både vänster och höger sida.
Räta upp stolen genom att trycka mot markering 2 på bilden sidan 3.
Genom att dra uppåt vid markering 2 på bilden sidan 3 öppnas vinkeln
i höften.

Manövrering av tilt-funktionen
När brukaren skall lutas tillbaka aktiveras lutningsfunktionen genom att
trycka på handtaget med märke nr 10 på sidan 4.
Brukarens vikt bidrar till att sänka stolen. Handtaget skall aktiveras även
när brukaren skall tippas tillbaka från viloläge.

Justering av kuddarnas fyllning
Alla kuddar i rullstolen kan öppnas och antingen fyllas på med mer
Kelvin-fyllning eller tömmas på fyllning.
Kuddarna öppnas med den gula dragkedjan. Var försiktig eftersom
fyllningen lätt sprider sig. Det är en bra idé att göra en tratt av papper,
som hjälp att hälla på fyllning.
När fyllningen tas ur kudden måste man vara medveten om att inte
ta bort så mycket så att användaren sitter eller ligger "igenom" kudden.

Se till att sitsen inte krockar med det tvärgående staget under sitsen
när brukaren lyfts på platys i stolen.
Kom ihåg!
- att dra åt skruvarna på bägge sidor efter avslutad inställning.
Knävinkel
Knävinkeln kan justeras genom att lossa skruvarna på båda sidor som
motsvarar märket nr 3 på sidan 3. Håll fotstödet med en hand och drag
upp det eller tryck ner till önskad knävinkel. Dra åt skruvarna, medan
den andra handen håller fotstödet på plats.
Fotstödets justering
Fotstödet kan förlängas genom att lossa skruvarna som motsvarar
märket nr 5 på sidan 3 (4 skruvar totalt). Lossa alla 4 skruvar, drag i
fotstöd till önskad position och drag åt skruvarna igen.
Fotstöds-/ankelvinkel
Fotstödet kan justeras genom att lossa skruvarna motsvarande märket
5 på ritningssidan 3 (4 skruvar totalt).
Lossa alla 4 skruvar, justera efter behov och dra åt skruvarna igen.
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Underhåll och rengöring
Stolen
Kelvin rullstol är avsedd för inomhusbruk, men kan även användas
utomhus. Skulle Kelvin rullstol bli våt, skall den torkas av med en torr
trasa så snart som möjligt.
Om underredet är smutsig, torka av med en trasa fuktad i mild
tvållösning.

Kuddarna kan tas bort genom att använda den svarta dragkedjan.
Kuddarna spritas av med ytdesinfektion vid rengöring. Yttertyget kan
tvättas i maskin på 40 grader, men då måste först innehållet tas ut ur
kudden.

Det rekommenderas att stolen torkas / dammsugas minst en gång i
veckan och hjulen hålls rena från smuts.
Kelvin rullstol levereras med skydd på nackstöd, sätet Flex-armarna.
Dessa bomullsöverdrag kan tvättas vid 60 ° C, men får inte torktumlas.

Kuddnummer

Får inte torktumlas
Överdag skall vara helt torra innan de återmonteras på kudden efter
tvätt.

Rygg

5 - Ryggkudde
6 - Ryggkudde

20

7 - Ryggkudde

21

erstøtter, ve
nst
und
re

14 - Sidokudde - höger

4 - Ryggkudde

arm
lex
-F

15 - Sidokudde - vänster

arm under
stø
Flex
tte
r, h
øj
re

3 - Ryggkudde

Sits

höger

d

Arm

16 - Lår - sidokudde

stö
rm

hö
ger

rA

ste

stö

d

Vän

10 - Platt sitskudde

vänster

11 - Sitskudde med
abduktionskloss

Fotstöd

kudde

höger

22 - Fot - understödskudde

6

vänster

kudde

Nr. 30-31-32-33
Delat fotstöd

19 - Under-

18 - Under-

Nr. 12-13-18-19-22
Helt fotstöd (Standard)

posterior, höger

vänster

32 - Fotkudde,
höger

33 - Fotkudde,
vänster
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Kuddnr.

Produktbeskrivning

1

Kelvin Huvudstöd

2

Ryggstödsförlägning

3-8

Ryggkuddar

10

Platt sitskudde

11

Sitskudde med abduktionskloss

12 - 13

Ben/underbenskudde

14 - 15

Sido kuddar

16 - 17

Lår sidokuddar

18 - 19

Underbens sidokuddar

20 - 21

Flex Arm understöd

22

Fot understödskudde

23 - 24

Hårda armstöd med kuddar

28 - 29

Benstöd sida

30 - 31

Benstöd kudde, posterior

32 - 33

Fot kudde

Mått och specifikationer
Storlek

sitsbredd
cm

Sits
djup
cm

Garanti

höjd
cm

vikt

55

125 kg

Kelvin 1 S40

34-40

Kelvin 1 S48

34-40

48-56

55

125 kg

Kelvin 2 M40

40-46

40-48

55

125 kg

Kelvin 2 M48

40-46

48-56

55

125 kg

Kelvin 2 M56

40-46

56-64

125 kg

Kelvin 3 L48

46-52

48-56

125 kg

Kelvin 3 L56

46-52

56-64

125 kg

Stolen levereras utan fel och med alla komponenter komplett. Ett års
garanti lämnas för produktionsfel och / eller defekt i material.
Ett års garanti lämnas för produktionsfel och / eller defekter i
materialet på överdrag ,sits-, ben- och ryggkuddar, hjul, cylinderlås,
kablar, handtag, beslag och fotstöd.
Eventuell reparation får endast utföras av personer som är
auktoriserade av Cobi Rehab ApS. Om reparationer görs av någon
person inte auktoriserad av Cobi Rehab ApS, upphör garantin att
gälla.
Oavsett fel, kontakta först Cobi Rehab ApS . Sänd inte tillbaks stolen till
återförsäljaren utan att först kontaktat en konsult för återförsäljaren.
Garantin gäller ej om/för:
-

stolen är misshandlad eller varit ute för en olycka.
stolen reparerats av annan person än auktoriserad av Cobi Rehab ApS.
slitage efter normal bruk
brukarmanualens anvisningar inte följts

ÅTERFÖRSÄLJARE
Life & Mobility
Logistiekweg 7
NL-7007 CJ Doetinchem
Holland
Postbus 304
NL-7000 AH Doetinchem
Holland

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com
11/2018/JP
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