ThevoChair
- En rogivande gungstol

Denna bruksanvisning ger information om
användningsområde och skötselråd för gungstolen
ThevoChair samt beskrivning av gungstolens olika
funktioner.
Genom att läsa igenom bruksanvisningen och följa
skötselråden, så hoppas vi att ni får god användning
och glädje av stolen.
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Kontroll vid leverans
Gungstolen levereras i en enhet, tillsammans med
eventuella tillbehör enligt beställning. Kontrollera
ThevoChair gungstolen innan den tas i bruk så att
inga skador vid transporten har inträffat.

Användningsområde
ThevoChair är en gungstol som är framtagen för att
reducera symtom hos personer med oro, rastlöshet
och depression som förstärks vid t ex en demenssjukdom.
Gungandets positiva effekt är bevisat i kliniska
studier.
Vid dagligt användande blir personen lugnare,
kommunicerar bättre och blir mer öppen för
omvärlden.

Teknisk beskrivning
ThevoChair har ett ryggstöd
som kan fällas lätt bakåt i en
behaglig lutning. I ryggstödet
sitter det monterat ”vingar”
(se bild 1), som återfjädrar
kroppens rörelser, såväl de
små andningsrörelserna som
större kroppsrörelser.
Denna mikrostimulans ökar
perceptionen, vilket
tillsammans med det mjuka
gungandet, reducerar symtom
som oro, aggressivitet och
depression hos personer med
demenssjukdom.
I basen på ThevoChair finns
en anordning som skapar ett
mjukt och behagligt gungande
(bild 2 och 3). Endast minimal
igångsättningskraft behövs.
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Som tillbehör finns det också
en fotpall med samma gungfunktion.
ThevoChair är CE-märkt.

Bild 3

Montering
Lyft försiktigt upp gungstolen ur
kartongen. Var uppmärksam på
att stolens ryggstödet ligger i
framåtfällt läge i kartongen och
att lyftgreppet därför måste tas
under stolens sits.
Släng bort plasten som skyddar
stolen.
När stolen står på golvet kan
ryggstödet fällas upp.
Innan stolen används ska
ryggstödet skruvas fast i
förankringsstödet (A, bild 4)
som finns baktill under sitsen.
Avlägsna plasten som skyddar
skruven och staget.
Använd medföljande insexskruv
och fasta nyckel för att lösgöra
bulten (bild 5).
Trä skruven genom förankringsstödet och fästet (B, bild 4)
som sitter monterat nedtill på
ryggstödet. Skruva på bulten på
skruven igen så att staget sitter
helt fast (bild 5).
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Tillbehör
Fotpall
Fotpallen (bild 6) har, liksom
ThevoChair, en gungfunktion som
harmonierar med gungstolen och
därmed ökar stolens effektivitet.
Fotpallen levereras färdigmonterad. Bild 6
Inkontinensöverdrag
Inkontinensöverdraget (bild 7) skyddar stolens
klädsel mot fukt och fläckar.
Överdraget levereras i fyra enheter; ryggstöd, två
armstöd och sits. Överdrag finns även för fotpallen.

Bild 7

Skötselråd
ThevoChair har bomullsklädsel av högsta
kvalitet. Klädseln bör dock skyddas från direkt
solljus, eftersom även högkvalitativa material kan
blekas vid långvarig exponering.
Klädseln kan inte tvättas separat. Rengör tyget
genom att torka med desinfektionsmedel.
Om stolen nyttjas frekvent på exempelvis en
vårdenhet rekommenderar vi att ett
inkontinensöverdrag används för att skydda tyget.
Inkontinensöverdraget kan maskintvättas i 65
grader och torktumlas.

Garanti
ThevoChair har 2 års garanti. Garantin gäller under
förutsättning att skötselråden följs och att
stolen endast används till det den är avsedd för.
Fel som omfattas av garantin skall omedelbart
meddelas till Mayday Aid. Kontaktuppgifter finns
på sista sidan.

Teknisk data
ThevoChair
Ryggstödets höjd				
72 cm
Stolens höjd (med bas)			
110 cm
Stolens höjd (utan bas)			
108 cm
Bredd						73 cm
Sitsens djup					
47 cm
Sitsens bredd				55 cm
Ryggstödets vinkel				
112°/115°
Sitsens höjd (med bas)			
48 cm
Sitsens höjd (utan bas)			
46 cm
Max belastning				
140 kg
Fotstöd
Höjd (max)					
41 cm
Bredd						44 cm
Djup						
44 cm

Observera!
Var uppmärksam på att stolen rör sig och inte bör
användas som stöd av personer som har nedsatt
balansförmåga. Detta är särskilt viktigt att vara
medveten om när den äldre ska sätta sig i stolen
eller resa sig från den.
Ha inte fingrarna inne i gunganordningen under
stolen.
Gungstolen måste stå på plant underlag.
Utsätt inte gungstolen för fukt eller höga
temperaturer.
Stå inte på pallen på grund av fallrisken.
Gungstolen får maximalt belastas med 140 kg.
Endast originaldelar får användas.
Ta ej bort skruvar eller dylikt än vad som här anges.

ThevoChair
Säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA
Tel 0300-56 97 00
Fax 0300-56 97 01
info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Producent:
THOMASHILFEN
Walkmühlenstrasse 1
D - 27432 Bremervörde
Tyskland
Tel +49(0)4761/886-63 eller -68
Fax +49(0)4761/88619
www.thevo-division.com

