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TILTENKT BRUK: 

Moduform dynamisk armstøtte er en dynamisk mobil støtte for albue, underarm og hånd som 
festes til en manuell eller elektrisk rullestol. Den gir støtte til øvre kroppsdeler, funksjonell dynamisk 
bevegelsesfrihet i skulderen og en innovativ og fleksibel håndstøtte som fremmer håndfunksjonene 
og bidrar til å minimere fleksortone og sammentrekninger.  

Dette produktet inneholder modulbaserte komponenter som kan justeres for en tilpasset 
ortopedisk passform. En omdreiningsmekanisme gjør at brukeren kan bruke skulderen med 
funksjonell og dynamisk bevegelsesfrihet. Den fleksible håndstøtten bidrar til å posisjonere 
håndleddet, hånden og fingrene nøytralt og minimere fleksortone og sammentrekninger.  

Dette produktet er utviklet for montering på en rekke ulike rullestolmodeller med høydejusterbare 
armstøtter, og kan enkelt fjernes for flytting ved hjelp av hurtigfrigjøringsfunksjonen. For å sikre det 
beste kliniske utfallet bør brukere rådføre seg med kvalifisert helsepersonell før produktet brukes.

Disse instruksjonene inneholder viktig informasjon om trygg bruk og vedlikehold av  
Bodypoint® armstøtter. Gi disse instruksjonene til brukeren eller deres forsørger, 

og gå gjennom dem for å sikre at de er forstått.

MONTERING OG BRUKERINSTRUKSJONER

ARTIKKELNR.: AS201L, AS201R, AS202L, AS202R, AS200L, AS200R

Moduform dynamisk armstøtte

no



JEVNLIGE SIKKERHETS- OG YTELSESKONTROLLER: 
For å sikre brukerens sikkerhet må produktet jevnlig kontrolleres for riktig funksjon og tegn på 
slitasje. Hvis produktet ikke fungerer på riktig måte eller om betydelig slitasje oppdages på 
delene må bruken stanses, og leverandøren må kontaktes for kvalifisert reparasjon eller utskiftning 
fra Bodypoint®. Dette produktet må ikke under noen omstendighet endres eller repareres av 
ukvalifisert personell.
RENGJØRING:
Dette produktet kan rengjøres ved å tørke av med desinfeksjonsmiddel eller en klut dyppet i varmt 
vann og såpe. Tørk av med et håndkle eller lufttørk. Mildt desinfeksjonsmiddel kan brukes på 
overflaten. Håndstroppen kan rengjøres i maskin på 60 °C (140 °F). Blekemiddel må ikke brukes. 
Tørk i tørketrommel på lav temperatur eller heng til tørk. Må ikke strykes.
AVHENDING:
Dette produktet er laget av materialer som trygt kan avhendes uten spesielle forholdsregler når 
brukstiden utløper.
GARANTI:
Dette produktet har en begrenset livstidsgaranti mot produksjonsdefekter og materialdefekter 
som oppstår under vanlig bruk av den opprinnelige forbrukeren. Kontakt leverandøren eller 
Bodypoint® for garantikrav. For mer informasjon om produkter fra Bodypoint® og informasjon om 
distributører utenfor USA kan du gå til www.bodypoint.com.

ADVARSEL! Dette produktet kan endre 
måten en person sitter på. Fortsett jevnlige 
aktiviteter for trykkreduksjon og kontroller 
av hudens integritet. Hvis det oppstår økt 
rødhet i huden eller irritasjon ,må bruken 
avsluttes ogkvalifisert helsepersonell må 
rådføres.

ADVARSEL! Brukeren må alltid 
overvåkes når dreieplaten låses opp for 
rotasjon. Dreieplaten må alltid være låst 
når rullestolen kjøres eller transporteres i et 
kjøretøy for å forhindre skade fra treff med 
dører eller andre hindringer nær siden av 
stolen.

ADVARSEL! Ved montering må det 
kontrolleres at armstøtten er trygt låst 
inn i adapterplaten for hurtigutløsning. 
Installatøren skal høre en tydelig klikkelyd.

ADVARSEL! Hvis det oppstår en 
alvorlig hendelse knyttet til bruken av 
dette produktet, må det rapporteres til 
fabrikanten (Bodypoint, Inc.) og lokal 
kompetent myndighet.

ADVARSEL! Dette produktet må 
monteres og tilpasses av en kvalifisert 
rehabiliteringstekniker.

ADVARSEL! Dette produktet må bare 
brukes for posisjonering av en persons 
armer i en rullestol. Feil bruk av produktet 
er ikke tillatt og ikke trygt.

ADVARSEL! Brukerens arm må 
posisjoneres riktig i armstøtten. En 
feiljustert armstøtte kan føre til at 
brukerens arm faller ut, noe som kan 
føre til at skulderen går ut av ledd eller 
at håndens fleksortone forverres. Be en 
terapeut eller tekniker demonstrere riktig 
justering og bruk.

ADVARSEL! Hvis brukerens fysiske eller 
kognitive evner forhindrer dem fra sikker 
bruk av produktet, må det alltid være en 
forsørger til stede under bruk. Sørg for 
at alle forsørgere vet hvordan produktet 
brukes på riktig måte.

4 mm sekskantnøkkel 3 mm sekskantnøkkel
For valgfri finjustering av  
hurtigutløsningskroken

NØDVENDIGE VERKTØY



MONTERINGSDELER
VALGFRI KLEMME ELLER PLATE SELGES SEPARAT  

MONTERINGSKLEMME FOR ARMSTØTTEN VISES OVENFOR
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Monteringsklemmer 
for armstøtte 

Kompatibel med Ø19 mm [3/4”] eller Ø22/25 mm 
[7/8”/1”] rundrør for armstøtten

Monteringsplate  
for armstøtte
Kompatibel med  
flate armstøtter
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4. Vinkling

Dreieplaten tillater et forhold mellom 
intern og ekstern rotasjon på inntil 
60°. Trekk fliken på dreieplaten ut 
og posisjoner armstøtten for å velge 
vinkel på armstøtten. 

Trykk fliken på dreieplaten inn for  
å låse den i ønsket vinkel i trinn på 5°.

For mer informasjon, se:  «YTTERLIGERE 
FINJUSTERING AV DREIEPLATEN, 
YTTERLIGERE INTERNE OG EKSTERNE 
ROTASJONSGRENSER».

3. Sideveis

Løsne skruene som fester adapterpla-
ten for hurtigutløsning til monterings-
delene på armstøtten for å justere 
armstøtten nærmere eller lenger vekk 
fra brukeren. 

Skyv armstøtten innover eller utover og 
stram begge skruer igjen. 3
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2 2. Dybde

Løsne skruene som er plassert på 
monteringsdelene for armstøtten 
for å justere armstøtten fremover 
eller bakover. 

Skyv armstøtten fremover eller 
bakover for å sette armstøtten i 
riktig posisjon. 

For mer informasjon, se:  
«YTTERLIGERE FINJUSTERING 
AV DREIEPLATEN, YTTERLIGERE 
DYBDEJUSTERINGER».

1. Høyde

Det anbefales bruk av en 
høydejusterbar armstøtte for 
optimal posisjonering. 

Juster høyden på armstøtten 
for å støtte albuen for jevn 
trykkdistribusjon mot armen uten 
å løfte skulderen.

POSISJONERING AV ARMSTØTTE FOR BRUKEREN



JUSTERE UNDERARMSPUTEN OG HÅNDBLOKKEN

Løsne M6-skruene (2) og skyv under-
armsputen langs baseplaten for å justere  
underarmsputen og feste brukerens 
arm bak håndleddet. Den kan justeres  
inn eller ut, roteres eller monteres på 
nytt i motsatt retning for å støtte el-
ler begrense armbevegelser. Stram  
skruene på nytt.

Løsne M6-skruene (2) og skyv hånd-
blokken langs baseplaten for å justere 
håndblokken og forhindre at brukerens 
underarm beveges. Stram den bakre 
skruen til den er stram, og juster deretter 
vinkelen på håndblokken fra 0-30° for  
å posisjonere hånden og håndleddet 
riktig. Stram begge skruer godt for  
å sikre håndblokken på plass.

Start med å posisjonere brukerens albue i albueputen.

2. Monter håndblokken til 
baseplaten ved hjelp av 
skiven og de medfølgende 
M6-skruene (2). 

Merk: Ikke stram skruene helt 
før de endelige justeringene 
og tilpasningene til brukeren 
er gjort.  

Merk: Hurtigutløsnings-
kroken kan justeres for å 
fjerne slark ved å løsne 
M5-skruene (2) nederst 
ved hjelp av en 3  mm 
sekskantnøkkel. Trykk hur-
tigutløsningskroken tett 
mot den bakre kanten 
av hurtigutløsningskilen 
mens skruene strammes 
for å feste den på plass. 

3. Skyv armstøtten inn i adapterplaten for hurtigutløsningen – hurtigutløsningskroken vil låses med 
et hørbart «klikk!» 

1. Monter hurtigutløsningsmottakeren på rullestolens armstøtte ved hjelp av monteringsdeler 
for armstøtten, som er tilleggsutstyr. Stram monteringsskruene delvis for å kunne justere. Se 
instruksjonene som medfølger monteringsdelene som er tilleggsutstyr for mer informasjon.

Fjern hurtigutløsningsmottakeren fra armstøtten før montering.  For mer informasjon, se: 
«BRUKE ADAPTERPLATEN FOR HURTIGUTLØSNING».

MONTERE ARMSTØTTEN



ADVARSEL! Brukeren må alltid overvåkes når dreieplaten er låst opp og kan roteres. Dreieplaten 
må alltid være låst når rullestolen kjøres eller transporteres i et kjøretøy for å forhindre skade fra 
treff med dører eller andre hindringer nær siden av stolen.

DREILÅS OPP LÅS

Armstøtten kan låses opp for å tillate dynamiske bevegelser, eller låses for å bevare en fast 
armposisjon. 
Trekk fliken på dreieplaten ut for å låse den opp.  Armstøtten kan nå rotere fritt gjennom et internt 
til eksternt intervall på 60 °. 
Trykk fliken på dreieplaten inn for å låse den.  Armstøtten kan låses i intervaller på 5 °.

LÅSE /LÅSE OPP DREIEPLATEN

Trykk ned på hurtigutløsningskroken for å låse den opp før fjerning.
For å montere den på nytt, skyv armstøtten inn i hurtigutløsningsmottakeren inntil den festes 
med et hørbart «klikk!»

BRUK AV ADAPTERPLATEN FOR HURTIGUTLØSNING



Brukeren må sitte i rullestolen før sikkerhetskontrollen gjennomføres.

1. VANLIG BRUK

2. KOMFORT

3. POSISJON

4. YTTERLIGERE
Se etter klempunkter eller løse deler.

Se etter irritasjonsområder.

Bekreft riktig plassering av brukerens 
overkropp og skuldre.

Beveg stolen gjennom alle bevegelser, 
inkludert vipping, bretting og rulling, og 
se etter interferens. Juster armstøtten om 
nødvendig.

SIKKERHETS- OG YTELSESKONTROLLER

30° / 30° 15° / 45°

Standardinnstillingen for dreieplaten tillater 30° intern / 30° ekstern rotasjon fra nøytral posisjon 
(i forhold til stolens armstøtte). Dette gir samme funksjon enten den er montert på høyre eller 
venstre side. 
Noen brukere er i stand til større intern armrotasjon, som er mulig ved å reposisjonere 
hurtigutløsningskilen nederst på dreieplaten for å gjøre det mulig med 45° intern / 15° ekstern 
rotasjon.

YTTERLIGERE INTERNE OG EKSTERNE ROTASJONSGRENSER

Ytterligere justeringer kan gjøres ved å reposisjonere 
dreieplaten inntil 25 mm fremover på baseplaten.  

Fjern hurtigutløsningskilen for å få tilgang til monte-
ringsskruene, trekk ut fliken på dreieplaten for å låse 
den opp, og roter til M6-monteringsskruene er synlige 
gjennom de to tilgangshullene. 

Løsne begge skruene for å skyve dreieplaten fremover, 
og stram begge skruer før du fester hurtigutløsnings-
kilen på nytt. 
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YTTERLIGERE DYBDEJUSTERINGER

YTTERLIGERE FINJUSTERING AV DREIEPLATEN




