Kort information ThevoChair
ThevoChair säljs komplett med fotpall,
inkontinensöverdrag (till både stol
och fotpall), låsspak, huvudstöd och
ramskydd.
Fåtöljen och fotpallen har en behaglig
gungfunktion, som rör sig i den takt
man önskar, helt individuellt. Fåtöljen
ThevoChair är lätt att placera, då den
inte kräver närhet till ett eluttag eller
har sladdar som kan utgöra fallrisk.

Användningsområde
Rogivande gungstol
ThevoChair är en modern gungstol, utvecklad för att reducera
symptom hos personer med demenssjukdom. Personer med
demenssjukdom, som dagligen sitter och gungar i stolen, upplever en
lindring av symptom såsom oro, rastlöshet och depression.
Bruksanvisning hittar du på vår hemsida: www.maydayaid.se

Viktigt att veta
Gungmekanismen kan låsas med hjälp av en låsspak. Låsningen gör
gungstolen extra stabil och säker vid nedsittning/ uppresning för en
person med dålig balans. Tänk på att snurrmekanismen inte går att
låsa.
Försök att förutse olycksrisker!
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Kort information ThevoChair
Allmänna säkerhetsinstruktioner
Läs hela bruksanvisningen innan du använder fåtöljen ThevoChair.
Lär dig låsspaksfunktionen och hur du hanterar produkten, öva gärna
praktiskt att förflytta dig i och ur fåtöljen innan du hjälper någon annan.
Som vårdpersonal eller anhörig är du ansvarig för säkerheten omkring den
vårdbehövande. 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.
Viktigt!
ThevoChair skall endast användas inomhus och skall placeras på en jämn plan
golvyta. Tänk på att mattor runt fåtöljen kan förorsaka onödiga fallolyckor.

Skötsel / Underhåll
Inkontinensklädseln är enkel att ta av om man först monterar av ryggstaget.
Klädseln kan tvättas i maskin i 60 grader. Vi rekommenderar att hänga upp
eller lägga klädseln plant under torkning, torktumla inte!
Gungstolen, fåtöljen ThevoChair skall användas och förvaras inomhus.
Tvätta ren fåtöljen med mjuk, fuktig trasa och milda rengöringsmedel
och/eller decinfectionsmedel. Förvara gåstolen inomhus.

Mer information hittar du på www.maydayaid.se
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