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tel 0300 - 56 97 00

Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter,
säkerhetsföreskrifter och skötselråd av gungstolen ThevoChair. Genom att läsa
igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av ThevoChair.
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Allmän information
ThevoChair är en fåtölj som rör sig när en person som sitter i fåtöljen rör sig
av egen kraft. Gungrörelsen sker i horisontellt, upprätt sittande och förvärrar
därmed inte personens balanssinne eller yrselupplevelser. “Gungandet” sker i
varje persons egna takt och mildrar oro och ångest.
ThevoChair gungstolen är framtagen och designad framförallt för vuxna och
äldre som behöver sitta bekvämt och säkert. För att kunna göra förflyttningar
i och ur gungstolen så enkelt och bekvämt som möjligt, ber vi dig läsa hela
bruksanvisningen först, innan fåtöljen ThevoChair tas i bruk.
Om du har frågor eller undrar över något är du alltid välkommen att ringa eller
skriva till oss, kontaktuppgifter hittar du på sidan 2.
Vi hoppas ni kommer att bli riktigt nöjda med gungstolen ThevoChair.

Användningsområde
ThevoChair är framtagen
för att lugna och mildra oro,
rastlöshet och depression,
symtom som ofta förstärks vid
olika sjukdomstillstånd till
exempel vid demenssjukdomar.
Gungandets positiva effekt är
bevistat genom kliniska studier.
Vid dagligt användande blir personen
lugnare och mer öppen för omvärlden.

Varning!
Lås alltid stolens gungfunktion med låsspaken på gungstolens ryggsida.
Kontrollera att stolen inte kan gunga då någon vill sätta sig i stolen. Tänk på att
stolen kan vrida sig då någon sätter sig eller reser sig ur gungstolen.
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Produktansvar och säkerhet
ThevoChair är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att ThevoChair
uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav.
Företaget Thomashilfen GmbH ® försäkrar härmed, som producent med ensamt
ansvar, att EASyS Modular 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.
ThevoChair har 2 års garanti. Garanti gäller då ThevoChair är placerad
inomhus samt att underhåll och skötselanvisningarna efterföljs.

Lämna aldrig någon som sitter eller sover i gungstolen ensam!
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ThevoChair - Introduktion
Gungstolen ThevoChair leveras oftast som set, i standardutförande ingår också en
gungande fotpall.
ThevoChair fåtöljen är utrustad med tvättbart inkontinensöverdrag, nackkudde och
låsspak för att hindra gungrörelse vid förflyttning i och ur fåtöljen.
Svensk bruksanvisning medföljer och kan också läsas eller laddas ner på vår
hemsida www.maydayaid.se

Kontroll vid leverans
Kontrollera gärna ThevoChair fåtöljen vid leverans så att inga skador uppkommit vid
transport. Ta kontakt med oss på Mayday Aid direkt om något har inträffat.
1.

ThevoChair fåtölj

2.

Rygg med microstimulans

2.

(Obs, täckt av ryggklädsel)
3.

Armstöd

4.

Sits

5.

Underrede med snurr-

3.
4.

och gungfunktion
6.

1.

Fotpall med gungfunktion
6.
5.
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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.
Mikrostimulansen, beröringen ökar perceptionen som tillsammans med
gungrörelsen reducerar symtom som oror, aggressivitet och depression hos
personer med demenssjukdom.
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. Vi ber dig därför att alltid vara försiktig och informera
alla personer som använder sig av hjälpmedlet, om hur produkten fungerar och skall
användas.
Använd låsspaken varje gång då någon sätter sig eller reser sig ur fåtöljen.
Kontakta oss gärna för mer information eller om det finns några oklarheter i
bruksanvisningen, se sid 2, för kontaktinformation.

Viktigt!
ThevoChair skall endast användas inomhus och skall placeras på jämnt plan golyta.
Tänk på att mattor runt fåtöljen kan förorsaka onödiga fallolyckor.

Varning!
Ta bort allt förpackningsmaterial som skyddat fåtöljen under transport.
Tänk på att plastpåsar och liknande kan vara livsfarligt – kvävningsrisk!

6

www.maydayaid.se		

tel 0300 - 56 97 00

Teknisk beskrivning
ThevoChairs ryggstöd kan fällas lätt bakåt
i en behaglig lutning. I ryggstödet sitter
rörelsepaddlar monterade som återfjädrar
kroppens rörelse och ger huden en skön
mikrostimulans.

ThevoChair gungar horisontellt.

I underredet sitter mekanismen som gör
det möjligt för varje användare att få fåtölj
och pall att röra sig i sin egna takt och få ett
mjukt och behagligt gungande, se bild.

ThevoChair snurrar 360 grader, det

betyder att om någon kommer i i rummet
kan personen, i fåtöljen, lätt se och få
kontakt.

Varning!
Stå aldrig i ThevoChair fåtöljen då fallrisk föreligger om fåtöljen snurrar!
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Montering av rygg
Lyft upp gungstolen ur kartongen. Var uppmärksam på
att fåtöljens ryggstöd ligger i framfällt läge i kartongen
och att lyftgreppet därför måste tas i stolens sits.
Först när gungstolnstolen står på golvet kan ryggstödet
fällas upp.

B

1.

Skruva fast ryggstödet i förankringsstaget
(A, se bild). Staget är placerad under sitsen på 		
fåtöljens baksida. Avlägsna först plasten som
skyddar skruven och staget under transporten.

2.

Använd medföljande insexskruv och den fasta 		
nyckeln för att lösgöra muttern.

3.

För skruven genom förankringsstödet och fästet
(B, se bild) som är monterat nedtill på ryggens 		
baksida.

4.

Skruva på muttern på skruven igen så att staget sitter fast, se bild.

A

Tips! När man behöver ta av eller sätta på inkontinensöverdraget går
det enklare när man lossar ryggstödet från staget först.
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Montering av låsspak
Lyft upp gungstolen ur kartongen. Var uppmärksam på
att fåtöljens ryggstöd ligger i framfällt läge i kartongen
och att lyftgreppet därför måste tas i stolens sits.
Först när gungstolnstolen står på golvet kan ryggstödet
fällas upp.
1.

Skruva fast ryggstödet i förankringsstaget
(A, se bild). Staget är placerad under sitsen på 		
fåtöljens baksida. Avlägsna först plasten som
skyddar skruven och staget under transporten.

2.

Använd medföljande insexskruv och den fasta 		
nyckeln för att lösgöra muttern.

3.

För skruven genom förankringsstödet och fästet
(B, se bild) som är monterat nedtill på ryggens 		
baksida.
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Underhåll och skötsel
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.

Montera alltid ihop nya möbler på ett rent och mjukt underlag, exempelvis en filt
Utsätt aldrig möbler för direkt solljus. Solljus kan förkorta livslängden på dina möbler
genom att färgerna bleks och tygfibrerna försvagas.
Kontrollera regelbundet att alla skruvar är ordentligt fastskruvade och efterspänn
dem vid behov
Var försiktig när du flyttar möblr så att varken du eller stolen inte utsätts för skadlig
belastning.
Fåtöljer ska lyftas i själva stommen, inte i armstöd eller liknande, tyget eller sömmarna spricka kan spricka.
Tygklädseln kan rengöras genom att först dammsuga klädseln och sedan torka av
med desinfektionsmedel-
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ThevoChair skall kontrolleras regelbundet för bästa hållbarhet och funktion,
var vänlig följ checklistan nedan.

Checklista
Varje vecka
Ryggstödet
Låsspaken
Snurrfunktion
Inkontinensöverdrag
Fotpall

Varje månad

X
X
X
X
X

Demontering och skrotningsinstruktion
Mayday Aid AB arbetar för hållbar utveckling genom återvinning. Att återvinna
avfall går ut på att man tar tillvara på material och försöker återanvända dem.
Kontakta din kommun för information om var ni kan lämna in en förbrukad
fåtölj för återvinning.
Material som skall sorteras på återvinningscentral är följande:
1. Metall							

Återvinns och sorteras med METALL

2. Gummi / Plast						

Återvinns och sorteras med BRÄNNBART

3. Klädsel, tyg, remmar och annan textil.		

Återvinns och sorteras med BRÄNNBART
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Teknisk data ThevoChair
Mått i cm
Ryggstödets höjd

72

Stolens höjd

110

Bredd

73

Sitsens djup

47

Sitsens bredd

55

Ryggstödets vinkel

115°

Sitsens höjd

48

Max belastning

140 kg

Fotpall till ThevoChair
Höjd

41

Bredd

44

Djup

44

Vikt, sitsenheten

18 kg

Vikt, pall

6 kg
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Gungstolen

ThevoChair
Säljs i Sverige genom
Mayday Aid AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA
Tel 0300 - 56 97 00
info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Producent
Thomashilfen GmbH
Medico KG
Walkmühlenstrasse 1
27432 Bremervörde
Tel +49 (0) 47 61 / 88 677
Fax +49 (0) 47 61 / 88 619
info@thomashilfen.de
www.thomashilfen.de

