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Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter,
säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Maja. Genom att läsa
igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av badstolen.
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Allmän information
Badstolen Maja är en badstol för barn.
Badstolen används vid bad i badkar. Badstolen skall anändas med tillhörande
abduktionskloss, höftbälte och extensionsrör.
Badstolen finns i två storlekar.
Badsetet Maja ger både barnet som badar och den som hjälper till,
en bättre och säkrare arbetssituation och en tryggare badmiljö.
Det är viktigt att ständigt kontrollera badsetet, så att allt fungerar optimalt.
För att undvika skador eller felanvändning ber vi dig att läsa igenom följande
instruktioner och anvisningar noga.
Om du har frågor, synpunkter eller undrar över något är du alltid välkommen
att ringa eller skriva till oss, kontaktuppgifter hittar du på sidan 2.
Vi hoppas du kommer att bli riktigt nöjd med badsetet Maja.

Användningsområde
Badstolen är mycket enkel att använda och tar liten plats då den inte används.
Badstolen skall användas för att sitta i vid bad. Badstolen får bara användas av
ett barn åt gången.
Badstolen kan ställas direkt i ett badkar men bör först rengöras så att damm
och smuts avlägsnas innan barnet sitter i den. Badsetet tas bort ur badkaret
helt utan verktyg.
Badsetet Maja skall användas som badstol av barn som har problem med att
sitta eller stå själva på grund av muskelsvaghet eller andrafunktionsnedsättningar i extremiteterna.
Ryggstöd, bålbälte, abduktionskloss och extensionsrör hjälper till att ge stöd
och stabilitet.

Badsetet Maja får endast användas under övervakande av en
vuxen person.
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Produktansvar och säkerhet
Badsetet Maja är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att Badstolen
uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav. Företaget G & S Smirthwaite Ltd
försäkrar härmed, som producent med ensamt ansvar, att Badstolen Maja är CE
märkt enligt direktiv 93/42/EEC om medicinsk utrustning i klass 1.
Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller reservdelar från någon annan
tillverkare får monteras utan att CE märket tas bort och produktansvaret slutar
att gälla.

Garanti och hållbarhet
Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken
följer producentens rekommendationer.
Badstolen har 5 års garanti. Bålbälte och abduktionskloss kan komma att behövas
bytas efter ca 2 år, om Badstolen Maja används dagligen eller mycket ofta.
Garanti gäller då Badsetet Maja förvaras och används inomhus samt att underhåll och skötselanvisningarna efterföljs.

Service och reparationer
Service och reparationer på Badsetet Maja skall endast utföras av behörig
personal som t ex hjälpmedelstekniker eller representanter från företaget
MAYDAY AID AB.
Vid montering och justering av tillbehör behövs inga verktyg.

Tänk på miljön, spara gärna denna bruksanvisning.
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Badset Maja - Introduktion
Badstolen finns i två storlekar.
Badsetet är utformat för att underlätta för barn och unga som vill kunna bada eller
duscha på ett säkert sätt. Badsetet Maja ska användas inomhus i ett standardbadkar.
I badsetet Maja ingår en badstol, ett höft/bålbälte, en abduktionskloss och två
extensionsrör. Ett extensionsrör skall placeras bakom badstolensrygg,se bild nedan,
det andra framför barnet, se bild 4.

1.

Ryggstöd

2.

Skåror för bålbälte

3.

Extensionsrör

4.

Bålstödsbälte/ höftbälte

5.

Abduktionskloss

6.

Sugkoppar

1
2
3

4
5
6
Bild 1

Badstolen skall monteras i badkaret då badkaret är rent och torrt. För bästa fäste
för sugkopparna, massera in tvållödder i sugkoppen, tryck fast på önskad plats.
Montera därefter ett extensionsröret bakom ryggstödet. Kontrollera alltid att
badstolen sitter stadigt, innan barnet placeras i badstolen. Fyll därefter på badvattnet.
Tänk på att hela tiden kontrollera badvattnets temperatur då du fyller badkaret med
vatten, temperaturen kan ändras och bli för varmt eller kallt.

Lämna aldrig något barn ensam som badar!
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Allmänna säkerhetsinstruktioner
Läs hela bruksanvisningen innan du använder Badsetet Maja.
Lär dig funktionerna och hur du hanterar produkten.
Som förälder eller annan målsman är du ansvarig för säkerheten omkring ditt barn.
Säkerheten kan äventyras om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen.
Många oväntade situationer kan dyka upp som inte kan förutses och därför inte
beskrivs i bruksanvisningen. Vi ber er därför att alltid vara försiktiga och informera
alla personer som finns runt brukaren som använder sig av hjälpmedlet och dem
olika tillbehören om hur produkten fungerar och skall användas.
Kontakta oss gärna för mer information eller om det finns några oklarheter i
bruksanvisningen.

Viktigt!
Badstolen Maja är avsedd för en person att sitta i vid bad. Följ alltid längd- och vikt
rekommendationerna, se sid 14.
Gör alltid en bedömning om det föreligger tipprisk om brukaren har kraftiga,
ofrivilliga rörelser eller svår spasticitet.
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Kontroll vid leverans
I originalförpackningen finner du följande
vid leverans.
•
•
•
•
•

1 st badstol
1 st abduktionskloss
1 st höft/bälbälte
2 st extensionsrör
bruksanvisning

Bild 2

Varning!
Ta bort allt förpackningsmaterial som skyddat under transport.
Tänk på att plastpåsar och liknande kan vara livsfarligt för små barn att
leka med– kvävningsrisk!

Viktigt!
Gå igenom följande punkter.
1. Kontrollera att alla levererade delar är hela och att inga skador uppkommit
under leveransen.
2. Använd aldrig badstolen om produkten är skadad.
3. Inga tillbehör annat än vad som beskrivs i denna bruksanvisning får användas
monterade på produkten. Ta alltid kontakt med din Hjälpmedelscentral om
ytterliggare stöd eller bälten behövs.
4. Tvätta badstolen innan barnet använder badstolen första gången.
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Montering av extensionsrör
I badsetet Maja ingår två extensionsrör.
Extensionsröret består av två rör som
skjuts i varandra dvs ett av rören har
mindre diameter än det andra.
Ett extensionsrör skall monteras på badstolens ryggstöd, bakom barnet. Det andra
extensionsröret bör monteras framför
barnet, se bild 4.
Massera in tvållödder i sugkopparna, tryck
sugkopparna mot badkarsväggarna, så
röret hamnar horisontellt och rakt framför
barnet.

Bild 4

Extensionshandtaget ger trygghet och säkerhet under badet och hjälper barnet att kunna
fixera händerna.

Viktigt!
Kontrollera noga att barnet sitter säkert i badstolen och att ingen tipprisk föreligger!

Höft/Bålbälte
Bältet som medföljer kan användas som
höftbälte eller bålbälte.
Montera bältet i de nedersta skårorna,
kontrollera att kardborrebandens hårdare
yta är vänd ut från barnets hud. Bältet kan
nu användas som höftbälte.
Montera bältet i de övre skårorna om du
vill använda bältet som bålbälte.
Extra bälte kan beställas om man behöver
både höft- och bålbälte samtidigt.
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Montering av abduktionsklossen
Innan badstolen placeras i badkaret, skall
abduktionsklossen skruvas fast. För att få rätt
avstånd mellan ryggstödet och abduktionsklossen börja med att helt skruva bort
abduktionsklossen.
Placera badstolen på golvet, med ryggen mot
en vägg. Sätt barnet, med så lite kläder på
som möjligt, i badstolen. Prova att placera
abduktionsklossen i de fyra hålen och gör en
bedömning av var abduktionsklossen bör
skruvas fast. Lyft barnet ur badstolen, skruva
sedan fast abduktionsklossen.

Bild 12

OBS!
Använd inte badolja eller badsalt i badet ihop med badstolen. Vi rekommenderar
badschampo eller badskum!

Storleksguide
Storlek
Sitthöjd
Sittbredd
Sittdjup
Rygghöjd
Max brukarvikt
Vikt

1
7,5 cm
34 cm
28 cm
35 cm
30 kg
3 kg

2
7,5 cm
34 cm
33 cm
46 cm
35 kg
4 kg

Extensionsrör
Längd		
47 – 70
Vikt		
1 kg

Lämna aldrig något barn, som sitter i badstolen Maja, ensam
och utan uppsikt!
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Underhåll och skötsel
Tvätta av badstolen med varmt vatten och
rengöringsmedel t ex diskmedel. Tänk på att
inte använda material som repar ytan.
Sätt gärna ihop kardborrebandet innan
bandet läggs i tvättmaskin 40 grader C.
Använd inga blekningsmedel vid rengöring
av badstolens chassi.
Badstolen kan göras rent i en autoklav.
Temperaturen bör ej ställas högre än 75
grader C.

Bild 14

Teknisk information
Höft/bålbältet är av nylon med kardborreband för fastsättning.
Alla material är latex-fria.
Alla övriga komponenter är av rostfritt stål.

Lyfta bort badstolen från badkaret
Lyft endast kanten på sugkoppen för att få sugkopparna att lossna från badkarsytan
och undertrycket. Inga verktyg behövs.
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