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Underhåll och skötsel av 

Badset Maja

Rengöring av badstolen

Rengör badstolen med vanligt förekommande milda 
rengöringsmedel, exempelvis diskmedel, utan slipmedel 
och blekningsmedel. 
Undvik skurborstar, Swinto och dylikt som kan skada 
badstolens yta.

Bälten kan tvättas i tvättmaskin 40°C. Var noga med att 
sätta ihop kardborrebandet innan banden läggs in i 
tvättmaskinen.

Badstolen kan även göras rent i en autoklav. 
Temperaturen bör ej ställas högre än 75°C.

Vid rengöring i tvättkabinett ska produkten stå fixerad 
och bälten vara avtagna för bästa tvättresultat. 

Täckknapparna på badstolens sittyta skall först tas av och 
spritas eller läggas i desinfektionssprit för rengöring.

Extensionsrören skall ligga plant med sugkopparna av-
monterade. Tvättprogram med temperatur som når 
90 °C, under 3 minuter rekommenderas enligt EN ISO 
15883.

Glöm inte att montera täckknapparna efter tvätt

Märkning

På ramen skall det, förutom etikett med GS1 13-märk-
ning och etikett med serienummer, finnas en etikett med 
följande information:

Denna produkt säljs i Sverige genom
Mayday Aid AB
Arendalsvägen 35
434 39  KUNGSBACKA 
Beställ ny om denna saknas!

Information om material

- Höftbältet är av nylon med kardborre för fastsättning.
- Alla material är latex-fria.
- Alla komponenter är av rostfritt stål.

Service och underhåll

Badsetet bör kontrolleras regelbundet av föräldrar eller 
omsorgspersonal i samband med användning. 
Kontrollera stolen för sprickor och att extensionsröret är 
helt. Se till att extensionsröret sitter ordentligt fast i hål-
larna på badstolens baksida. Kontrollera att sugkopparna 
och kardborrebandet fäster ordentligt.

Vid regelbunden kontroll och rengöring i samband med 
användning, förlängs produkternas hållbarhet. Badstolen 
och dess tillbehör är konstruerade så att inga skruvar 
behöver kontrolleras och dras åt.

Innan badstolen och dess tillbehör lämnas vidare till ny 
användare, måste noggranna kontroller samt rengöring 
göras av rekonditioneringspersonal.

Om badstolen sköts och kontrolleras i samband med 
användning, behöver den inga övriga regelbundna 
kontroller på hjälpmedelscentralen.


