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Rengöring av Pacer i hemmiljö

Tvätta av rollatorn/gåstolen och tillbehör med 
rengöringsmedel, använd  ett rengöringsmedel 
utan slipmedel. 
Använd ej scotchsvamp eller andra hårda material som 
kan skrapa sönder lackfärg.
Använd gärna dagligen tryckluft för att snabbt få bort 
grus och damm från rollatorn.

Rengöring av Pacer på hjälpmedelscentral

Tvättkabinett:
Montera av täckproppar på ramen, dessa tvättas separat.
Pacer kan rengöras i tvättkabinett med program 
innehållande med tvätt i 60oC under 3 min och tvätt i 
90oC under 1 min med en normal tvättcykel på ca 25 - 45 
minuter.
Eftertorka pacer genom att placera de öppna rörändarna 
neråt så att avrinning sker innan ändavslutarna 
påmonteras.

Pacerns olika delar

Gör rent hjulen:

Runt hjulen samlas mycket damm, hår mm.
Smutsen gör rollatorn/ gåstolen trög att köra.
Tänk på att rengöra hjulen ofta.

Gör så här:

Skruva av hjulen från ramen. 
Borsta rent hjulet.
Montera tillbaka hjulet.

Högtryckstvätt skall inte användas
direkt på hjullager.

VIKTIGT!

Kontrollera att hjulet rullar lätt framåt.
Kontrollera att framhjulet kan rotera runt sin axel. 
Kontrollera att parkeringsbroms, släpbroms, bakåtspärr 
och riktningsspärr fungerar.

1. Körhandtag/Fäste för slingsadel

Observera!

Pacerns utseende kan variera beroende på modell, 
storlek och tillbehör.

Kontrollera innan användning att:

 
 - Hjulen sitter fast ordentligt.
 - Hjulen inte är trasiga eller slitna.
 - Rollatorn rullar rakt då den skjuts framåt.
 - Bromsar, höjdreglage och ihopfällningsspärr, se bild.
 
Läs mer i bruksanvisningen, www.maydayaid.se

Alla tillbehör och delar som har spruckit, fått rostskador 
eller skadats, skall omedelbart bytas ut, originaldelar 
skall alltid användas. 

På ramen skall det 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!

2. Ram

3.Ledade hjul

3.Ledade hjul

4. Höjdreg-
lage

5. Ihopfällnings-
spärr

5. Slingsadel
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Ta av alla tillbehören på Pacern och gör rent med hjälp 
av rengörings- eller desinfectionsmedel.

Se beskrivning nedan för att kontrollera att tillbehören 
är kompletta vid återanvändning.

Vad ingår i Pacer tillbehören?

Ramfäste
De flesta av tillbehören till Pacer sitter 
monterade runt ramen med ett ramfäste.
Ta bort ramfästet genom att skruva ut 
ratten tills ratten går att vika neråt.
Lyft därefter bygeln rakt ut. Fästet kan nu tas bort eller 
flyttas för att monteras på annan plats runt ramen.

Armstöd med kardborreband
Small K512, par
Large K532, par

Ramfäste, dyna, kardborreband via dyna, räfflat handtag 
med höjdinställning, ratt för fastsättning, L-format hand-
tag med kardborreband samt ratt för fäste och inställning.

Bålstödsbälte
Small K514
Medium K524
Large K534

Ett bålstöd inklusive två bälten, två ramfästen, två höjd-
stag med ratt för infästning. Storleken står tryckt på bål-
stödsbältet.

Slingsadel
Small K513
Large K533

En slingsadel, två remmar fram med fixlockslås.
Två remmar bak med metallöglor samt fixlockslås. Två 
ramfästen, två handtagsgrepp med låskula för öglefäste.

Dyna till slingsadel
Small K541
Large K542
Dyna med två remmar bak i kors och två 
tryckknappar fram.

Körhandtag för assistans K589

C-format långt handtag med fäste för att 
kunna monteras fram på ramen till de mindre 
storlekarna.

Bord, vinkelställbart K518

Plexiglasbord med överliggande plastskiva.
Ledkula med ratt, höjdstag samt ramfäste.

Benstöd, ledat
Small K515, par
Large K535, par

Benstöd med fäste, två skruvrattar för inställning av längd 
och vinkel. Rem för fastsättning runt låret.

Vristband på skena
MIni K540, par
Small K516, par
Medium K526, par
Large K536, par
XL K546, par

Metallskena som förs in i hålrum på hjulfästet fram, vitt 
reglage skjuts bak för att sedan fästa i bakre hjulinfästet. 
Rem som kan justeras i längd. Vristband med fixlockslås. 
Metallknäppen runt skenan trycks samman för att justera 
steglängd.

Handtagsöglor
K579, par

Ramfäste, öglehandtag fastsatt med ratt
på höjdinställningsstag.

Handtagsgrepp
K519, par

Två handtag med höjdstag, två ramfästen,
Ingår i Slingsadel, art nr 513 och art nr 533.
Kan beställas separat om man enbart behöver använda 
sig av handtagen.


