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Monterings- og bruksanvisning   

TL-3DSR -XS-S-M-L / TL-W -S-M-L-XL 

For sikker bruk av dette produktet, vennligst les og følg denne monterings- og bruksanvisningen før 
første bruk 

Bruksområde 

Denne Torso.Loc TL-3DSR tjener sammen med TL-W til bedre posisjonering og tilbaketrekning av 
bekkenet for personer med nedsatt bevegelighet på et sete, f.eks. Rullestol, seteskall, 
behandlingsstol, rehab buggy 

Beregnet pasientgruppe: 

- Barn, ungdom og voksne
- Kjønn: kvinner og menn

  b 

NO 
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Mottakskontroll 
 
Pakk ut produktet helt og kontroller at forsendelsen er fullstendig og uten transportskader. Hvis du 
opplever at forsendelsen har en uventet feil, så: 

1. Klag straks til transportøren 
2. Få registrert skaden / feilen 
3. Informer oss eller forhandleren din umiddelbart 

 
Leveringsomfang 
 

1) 1 x TL-3DSR  ikke forhåndsmontert 
2) 1 x TL-W  ikke forhåndsmontert 
3) 1 x Informasjon for online nedlasting av monterings- og bruksanvisningen / anbefalinger 

 
Kombinasjon av medisinsk utstyr 
 
Passer som hjelpemidler ved bruk av et belte som trekker bekkenet tilbake, og brukes sammen med 
en posisjoneringsvest. 
 

 
 
Bruksområde 
 

PELVI.LOC® Nedre bein - belte - reversert - PL-UGR er til bruk av personer med nedsatt bevegelighet, 
spesielt for bekken- og lårplassering i rullestoler og posisjonering av overkroppen og  forhindrer at 
brukeren sklir fremover og at overkroppen vipper fremover. 

 
Montering  
 
 Monteringen må utføres av en person med spesialkunnskap 

1. Plasser polsteret (a) på lårene. – Tannbeltet (b) festes til rullestolen. 
 Logoen på polsteret kan dermed leses forfra. 

2. Still inn avstanden mellom putene ved hjelp av det perforerte beltet (d). 
Bekkenbeltet strammes ved å benytte skrallespennene (e). 
 Hengslet på det perforerte beltet skal deretter legges midt mellom putene. 
 Trekk ut tannbeltet maksimalt så langt at to tenner bak hver av skrallespennene (e) er frie. 

1. Deretter festes tannbeltet (b) til rammerøret på rullestolen            
(Følg anbefalinger for montering og anbefalinger) 

2. Stram tannbeltet (b) likt på begge sider slik at det fremdeles er plass til en håndflate mellom 
låret og polsteret. 

3. Om nødvendig kan endene av tannbeltet avrundes. Puss endene av det kuttede tannbeltet om 
nødvendig. – Fare for personskade. 

4. Kontroller at festet sitter godt og er låst på begge sider av tannbeltet. 
5. Ta vesten (f) på overkroppen. – Beltestroppen (g) festes til rullestolen på begge sider (med 

skruer eller med en 25 mm foldespenne) 
 Logoen på polsteret kan dermed leses forfra. 

6. Reguler avstanden neoprenvesten har til nakken (h) via båndet (g) slik at det ikke er fare for 
kvelning. 

7. Om nødvendig skru de to perforerte beltene (i) sammen med TL-3DSR og TL-W.  
    Neoprenvesten strammes ved å justere de perforerte stroppene (i). 
 Neoprenvesten skal tilpasse seg konturen til kroppen i midjen. 

8. Reguler og posisjoner neoprenvesten litt over beltet (g). 
9. Stram skulderstroppene (g) likt på begge sider, slik at det fremdeles er plass til en håndflate 

mellom nakken og polsteret (risiko for rødhet i huden) 
10. Om nødvendig kan endene på beltet (g) avrundes. 
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Bruksanvisning 
 

Sikkerhetsanvisninger 
 
På tross av den stabile konstruksjonen, er komponenter som låsestropper, belter, tannbelter og polstre 
utsatt for en viss mengde slitasje. Derfor anbefales det å gjennomføre en grundig inspeksjon av  
Torso.Loc hver 6. måned.  Forsikre deg også om at nagle- og skrueforbindelsene er sikre! 
 

 Du må kontrollere at produktet er i brukbar stand og har riktig passform før bruk - fare for 
ulykke! 

 Skadde deler som belter/hullstropper (i), tannbelter (b) eller polstre (a) vester (f) må ikke 
repareres eller limes for så å brukes på nytt. – Fare for ulykke. 

 Ikke sitt på polsteret.  Fare for bloduttredelser spesielt på grunn av spennene (e). 
 Ikke løft rullestolen over Torso.Loc. Fare for ulykke! 
 Forsikre deg om at hendene ikke kommer mellom det det perforerte beltet og rammen eller 

seterøret. Klemmefare! 
 

Begrensninger i bruk / uønskede bivirkninger 
 

 Ikke bruk Torso.Loc hvis det er bloduttredelser i nærheten av polsteret,  
 Sår eller andre skader som ikke er leget. – Fare for personskader! 
 Ikke bruk Torso.Loc i tilfelle beintap, beinskjørhet eller alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser – fare 

for personskade. 
 Etter rengjøring må det påses at Torso.Loc virker som den skal. 
 En skadet Torso.Loc bør skiftes ut umiddelbart – fare for ulykke. 

 
Advarsel: 
 

Torso.Loc er ikke en del av sikkerhetssystemet for rullestolen og/eller brukeren ved transport av 
personer med nedsatt funksjonsevne i et kjøretøy. 
 

 Når det gjelder produktansvar, kan verken produsenten eller distributøren holdes ansvarlig for 
skader eller risiko i tilknytning til barn uten tilsyn i forbindelse med produktet. 

 
Bruk 
  

1. For å bruke Torso.Loc legges polsteret (a) på låret. 
 
 
Advarsel:  
 
Forsikre deg om at det ikke er gjenstander under polsteret! På den måten unngår du 
smertefulle trykksteder. 

2. Før så tannbeltet (b) gjennom den respektive sperren. For å gjøre dette, bruk den tilhørende 
skrallespennen (e). 

3. Så strammes tannbåndet (b) så mye at det fremdeles er nok plass til å legge en håndflate 
mellom låret og polsteret. 

4. Forsikre deg om at spennene (c) griper inn i tennene på tannbeltet.  
o Gjennomfør en strekkprøve. 

 
For å åpne Torso.Loc  trykk på spennen (c) og trekk ut tannbeltet. 

 Pass på at polstrene ikke kommer inn mellom eikene på drivhjulet. 
 
Rengjøring og desinfisering 

 Kan vaskes i maskin ved 40 grader. 
 Kjemotermisk desinfisering mulig ved å tilsette ELTRA 40 til vaskesyklusen  
 Ingen sentrifugering 
 Egner seg ikke i tørketrommelen 
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Vedlikehold 
 
Torso.Loc må regelmessig sjekkes for skader og funksjonalitet. 
 
Reparasjon 
 
Defekte Torso.Loc må skiftes ut omgående. 
 
Avfallsbehandling 
 

• Emballasjen til enheten kan gjenvinnes. 
• Metalldelene kan kastes i metallavfall, og er gjenvinnbare. 
• Plastmaterialene er gjenvinnbare. 
• Avfallshåndteringen må skje i henhold til respektive forskrifter på stedet. 
• Spør lokalt / kommunen om lokale avfallsselskaper. 

 
Tekniske data TL-3DSR                     tekniske data TL-W                            
              
 

Setebredde: XS 16 til 24 cm 
Polstringsstørrelse: XS 18 x 7 cm 
Vekt: XS Ca. 220 g 
Forutbestemt 
bruddpunkt: 

XS til ca. 60 kg 

 
Setebredde: S 20 til 32 cm 
Polstringsstørrelse: S 21 x 7 cm 
Vekt: S Ca. 220 g 
Forutbestemt 
bruddpunkt: 

S til ca. 60 kg 

 
Setebredde: M 30 til 40 cm 
Polstringsstørrelse: M 25,5 x 8 
Vekt: M Ca. 280 g 
Forutbestemt 
bruddpunkt: 

M til ca. 80 kg 

 
Setebredde: L 36 til 46 cm 
Polstringsstørr
else: 

L 26,5 x 8,5 cm 

Vekt: L Ca. 280 g 
Forutbestemt 
bruddpunkt: 

L til ca. 80 kg 

 
Stl. tannbånd: XS-
S 

1,9 x 0,2 x 40 cm 

Stl. tannbånd: M-L 2,4 x 0,2 x 40 cm 
 
 
Produktet er latexfritt   
 
 
Garanti 
Vi aksepterer garantien for dette produktet i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. Den gjelder 
materiale og produksjonsfeil. Utelukket fra dette er slitasjedeler og deler / delegrupper som er utsatt for 
normal slitasje, samt skader som skyldes overdreven bruk, "feil bruk", voldelig skade eller uautorisert 
modifisering / reparasjon.  

 
Art.Nr. A B C D E F 
TL-W-S 31 22 12 16 4 12 
TL-W-M 38 29 16 19 5 13 
TL-W-L 47 37 19 22 6 14 
TL-W-XL 55 45 24 26 6,5 17 
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Ved garantikrav, kontakt spesialistforhandleren du kjøpte dette produktet av. 
Av hensyn til produktansvar, må reparasjon, vedlikehold og reparasjonsarbeid kun utføres av autoriserte 
spesialforhandlere som bruker originale reservedeler. 
 
  

 

 
Produsent:  

 
 
 
 
 
           

 

 

  
A2J GmbH  
Am Fuchsberg 13  
D-87452 Altusried  
Tlf.: +49 (08373) 987269 Dette produktet er i samsvar 

med  
Faks: +49 (08373) 987276 de grunnleggende 

bestemmelsene 
e-post:info@a2j-intl.com EU-forskriften 93/42/EWGU  
Internett: www.a2j-intl.com for medisinsk utstyr 
 
Versjon 01122018. Tekniske endringer forbeholdes 
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