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Produktet kan resirkuleres i sin 
helhet. Du finner mer 

informasjon om dette på 
www.ergoseat.no

BRUKSANVISNING SOFTSTAND

Gratulerer med et ståstativ fra Ergoseat. Vi håper du vil 

være fornøyd med produktet og funksjonaliteten enten 

du er bruker, assistent, forelder, eller terapeut. Det er 

viktig at du setter deg inn i den bruksanvisningen før 

dette produktet tas i bruk. For at andre skal ha samme 

nytte av dette heftet som du har, vær god å sett det 

tilbake i plastlommen der du fant det.
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TEKNISK DATA

Ståstativet er laget for brukere med store 
skjevstillinger og der kravene til komfort, 
enkel rengjøring, stabilitet og slitestyrke 
er ivaretatt. 
 

Avtrykket til skumpute ble gjort under en 
konsultasjon i samråd med kvalifisert 
personell. 
 

Ståstativet er utviklet for å gi alle brukere 
en optimal stilling. Stativet har individuell 
fotjustering. I tillegg til å gi et nettere 
utrykk og begrense størrelsen på stativet 
når det ikke er i bruk.



MODELLER

FE4 

FE4 

FE4  

FE4 

Frontalt ståstativ med elektrisk 
til og 4stk 4``svingbare hjul 
med brems.

Frontalt ståstativ med elektrisk 
tilt og 32``drivhjul, 4 stk 
4``støttehjul med brems.

Dorsalt ståstativ med elektrisk 
tilt og 4stk 4`` svingbare hjul 
med brems.

Dorsalt ståstativ med elektrisk 
tilt og 10``hjul bak, 6.5``hjul 
med sving foran.



FUNKSJONSOVERSIKT

Justering av fotvinkel



POSISJONERING

1.SJEKK SIKKERHET 
Sett alltid sikkerhet først. Sjekk at hjulene er låst, og at 
stativet står stødig. 

2.LØSNE HOFTEBELTE OG TILT BAKOVER 
Tilt stativet bakover og løsne hoftebelter, knestoppere pg 
brystbelte slik at de henger ut på hver side.

3.PLASSER BRUKER 
Det er viktig at bruker blir 
riktig plassert i ståstativ. 
Ved bruk av seil prøv å 
senke personen som anvist. 
Vær helst to personer ved 
forflytning. Forsøk å justere 
personen inn i stativet til du 
er sikker på at korrekt 
posisjon er oppnådd.



4.POSISJONER BELTER 
Belter og vester festes og 
strammes på de anviste 
steder.

5.STRAMMING AV BELTER 

6.TILT BRUKER I RIKTIG 
POSISJON 
Posisjon og varighet i 
stående stilling varierer mye 
fra bruker til bruker. 
Undersøk alltid med terapeut 
hvor lang ståfrekvens bruker 
har og tilpass til dette.



VEDLIKEHOLDSANVISNING

KONTROLL AV SLITASJE 
Kontroller alltid festepunkter, fiksering- og 
posisjoneringsbånd for slitasje før anvendelse. 
Tilbehør som er montert på setet (nakkestøtte, armen, 
fotbrett mm) bør sjekkes jevnlig og etterstrammes ved 
behov.

ETTERTILPASNING 
Mindre justeringer og korreksjoner kan utføres i puten. 
Dette må foretas av Ergoseat sin representant eller i 
samråd med denne.

ERSTATNINGSPUTER OG TREKK 
Erstatningsputer vil til en hver tid kunne bestilles uten ny 
konsultasjon av Ergoseat, og vil være en kopi av original 
pute. Dersom det blir behov for erstatningstrekk kan 
disse etterbestilles hos Ergoseat. Erstatningstrekk vil til 
en hver tid kunne bestilles uten ny konsultasjon og vil 
være kopi av originalt trekk.



RENGJØRINGSRUTINER

DAGLIG RENHOLD 
Løs smuss tørkes normalt av puten 
med en varm fuktig klut.  
Se ellers anvisning på trekkets 
vaskelapp.

STOFFTREKK TIL PUTEN 
Softstand har et avtagbart stofftrekk for å gjøre det 
enklere å rengjøre.




