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BRUKSANVISNING  
STYRTUR 

Gratulerer med ditt nye produkt fra Ergoseat! 
Vi håper du vil være fornøyd med produktet og 

funksjonaliteten enten du er bruker, assistent, forelder eller 
terapeut. For å kunne betjene produktet på en trygg måte, 
og sikre størst utbytte og glede av det er det viktig at du 

leser hele dette heftet før det tas i bruk. Ved større 
endringer i funksjonsnivå, vekt eller andre forutsetninger er 

det viktig at man konsulterer Ergoseat for å sikre at 
hjelpemiddelet fremdeles kan benyttes på en forsvarlig 

måte. Ergoseat står ikke ansvarlig for eventuell skade som 
måtte oppstå ved bruk av dette hjelpemiddelet.  

Produktet kan resirkuleres i sin 
helhet. Du finner mer 

informasjon om dette på 
www.ergoseat.no

http://www.ergoseat.no
http://www.ergoseat.no


INNOVATIVT OG FLEKSIBELT 

 
Styrtur er et dusj og toalettsete for barn/ungdom. Det 
leveres med to ulike størrelser av sete og ryggpolstring og 
passer de aller fleste personer som har behov for enkelt å 
kunne forflyttes i en dusj og toalettstol. Styrter vil ved 
justering i standard utførende passe personer mellom 
105-145cm, men kan ved bruk av tilbehør også tilpasses 
personer som er høyere eller lavere en dette. Produktet er 
tatt frem for å møte behovet hos brukere med nedsatt, eller 
ingen gangfunksjon. Setet og ryggen er utformet for å gi 
posisjoneringstøtte til brukere med nedsatt sitte stabilitet, 
og kan benyttes som en dusjstol, eller toalettløsning over 
toalett eller med bekken. Hele konstruksjonen er 
vanndrenerende, produsert i materialer som ikke ruster, 
korroderer eller på andre måter forringes ved normal bruk. 
Dette gjør det svært rengjørings og brukervennlig. 
Polstringen på sete og ryggflate kan enkelt fjernes for å 
underlette daglig renhold. Setet kan tiltes, slik at det 
underletter posisjonerings forandringer fra toalett situasjon 
til bruk i dusj. De medfølgende distanse-stykkene gjør at 
det også kan høydejusteres til å passe over de fleste 
toalett. 



 
Dette dusj og toalettsetet leveres standard i følgende 
utførelse og med nevnt utstyr: Standard hvit utførelse med 
rygg og setepolstring i blå plaztasot. Dusj og toalettsetet 
leveres standard med to ulike sett av rygg og setepolstring. 
Disse er merket med størrelse 1 og 2, men kan kombineres 
for å best imøtekomme brukers krav. Justerbar hodestøtte, 
ut og oppfellbare høydejusterbart armen. Avtagbare høyde 
og vinkeljusterbare fodstøtter. Hoftesele og bekken, og fire 
låsbare hjul. Manuell tilt, og høydejustering ved bruk av 
distansestykker.  

STANDARD UTFØRELSE OG UTSTYR 



 

 
 
 

MÅL OG VEKT 

BESKRIVELSE IA MED 
HEVESETT

UTEN 
HEVESETT

STR 1 STR 2

VEKT 21KG

MAKS BRUKERVEKT 70KG

UTVENDIG BREDDE 56

TOTAL HØYDE UTEN NAKKESTØTTE 98CM 92CM

TOTAL LENGDE(UTEN FOTPLATE) 68CM

SETEBREDDE 37CM

SETEDYBDE 30CM 38CM

SETEHØYDE 61CM 55CM

TOALETTHØYDE (FRIHØYDE) 47CM 41CM

RYGGHØYDE 33-45CM 34-48CM

LEGGLENGDE 18-33CM

TILT 20°

VINKEL FOTBRETTINNFESTNING 15°

TOALETTÅPNING(DIAMETER) 14CM 17CM

BREDDE MELLOM ARMLEN STANDARD 30CM

BREDDE MELOM ARMLEN 
MED TILBEHØR ES60303

39CM

MAKS HØYDE 150CM



Styrtur har en rekke justeringsmuligheter, for å kunne 
adapteres til ulike behov og endringer hos bruker. Det kan 
være endringer i dagsform, eller endringer av varig karakter. 
Det som er viktig er at det ikke justeres noe som går ut over 
understellets egenskaper og endrer sikkerheten. Generelt kan 
man si at justeringer som kan foretas av de aller fleste er mulig 
å utføre uten bruk av verktøy. Justeringer og tilpasninger som 
krever bruk av verktøy bør kun utføres av Ergoseats kvalifiserte 
personell, med mindre man er helt trygg på det man gjør. 
Konferer med dette heftet dersom du er usikker, eller henvend 
deg direkte til oss i Ergoseat. Der et viktig å være innforstått 
med at alle justeringer vil forandre dusj og toalettstolens 
tyngdepunkt, sjekk derfor også i tiltet posisjon. Utvis derfor 
den største forsiktighet ved alle endringer i innstillinger! 

HODESTØTTE 
Justering utføres ved å trekke i låsesplint 
C* på bildet. Hodestøtten er da fristille og 
kan posisjoneres i ønsket høyde B*. Slipp 
låsesplinten og nakkestøtten skal låse seg 
automatisk ved at splinten går inn i ett av 
de mange hullene. For å tilte nakkeputen, 

løsne skruen D* tilt til ønsket posisjon og stram skruen. 
Dybden justeres ved å løsne låsespake A*  

JUSTERINGER 



POLSTRING 
Styrtur leveres med to ryggpolstringer, og 
to setepolstringer. Disse er merket med 
størrelse 1 og størrelse 2. Disse kan 
kombineres i totalt 4 ulike 
kombinasjonsmuligheter. I tillegg kan 
ryggene justeres i høyden ved å flytte 
polstringen i ryggplaten. Setets 
materialvalg, plaztasot, har en lukket 
cellestruktur. Det betyr at det ikke 
absorberer fuktighet. Tilpasninger av rygg 
eller setepolstring kan om ønskelig gjøres 
ved å kutte eller slipe i materialet for å gi 
økt komfort for bruker, uten at produktets 
kvalitet forringes. Dette er en klar fordel der 
bruker har behov for tilpasninger for å 
oppnå maksimalt utnyttelse av produktet. 
For å sikre ett enkelt renhold er alle 
polstringer mulig å fjerne uten bruk av 
verktøy, de bare presses på plass for å sikre 
korrekt posisjon. Polstring av armlen, 
fotplate og annet er mulig ved å benytte 
tilbehør. (Se tilbehør) 



FOTBRETT OG INNFESNING 
Fotbrettet er vinkeljusterbart ved 
kneet. Løsne rattskruen på begge 
sider til den frigjøres fra sporet 
sitt, deretter kan man justere 
vinkelen og plassere rattskruen 
igjen i en ny posisjon. Om hele 
fotbrettet inklusive innfestningen 
ønskes fjernet skrur man 
rattskruen på begge sider helt ut, 
og trekker hele fotbrett-
innfestningen frem slik at den frigjøres fra seterammen. 
Den festes igjen ved å reversere nevnte prosedyre. 

 
HØYDEJUSTERING FOTBRETT  
Fotplaten kan høydejusteres eller 
fjernes etter behov. Klem sammen 
låsespakene A* på bildet slik at 
disse frigjøres fra sporet i fotbrett-
innfestningen på begge sider. Løft 
deretter fotplaten opp fra sporet, 
og trekk den frem slik at den kan 
løftes eller senkes til den 
posisjonen man ønsker. Slipp låsespakene når fotplaten er 
plassert i ønsket posisjon. Fotplaten er da sikret. 

B
B

A



TILT 
Stolen har 20° tilt, som betjenes manuelt via spaken som er 
lokalisert ved kjørehåndtaket på høyre side bak på stolen. 
Klem inn håndtaket samtidig som man holder begge 
kjørehåndtakene. Sete kan da tiltes til ønsket posisjon og 
låses ved å slippe tiltspaken når ønsket posisjon er oppnåd.  
  

BREMS 
Styrtur leveres med fire individuelt låsbare hjul. Sikre deg 
alltid at hjulene er låst når bruker sitter i stolen. Vi anbefaler 
at bremsene alltid er aktivert med mindre stolen er under 
forflytning. Bemerk også at ujevne baderomsgulv kan 
medføre at bremsefunksjon kan bli redusert på ett eller to 
hjul! Sikre deg alltid at stolen står trygt før 
den forlates med bruker i. Hjulenes brems 
aktiveres ved å trå på bremse pedalen vist 
på bildet. Den frigjøres ved å heve pedalen 
ved å løfte den med foten. 

20°



BEKKEN 
Stolen leveres standard med bekken. 
Dersom dette ikke benyttes kan hele festet 
fjernet ved å skru ut de to skruene som 
holder dette i aluminiumskinnen i 
framkant. Ved betjening av bekken festes 
dette og fjernes dette via setets bakkant. 
Man skyver enkelt bekkenet på plass i 
festet, og fjerner det på samme måte. Lokk 
til bekken finnes som tilbehør. 

BELTE 
Beltet er ment som ett sikringstiltak for at 
bruker ikke skal kunne falle ut av stolen 
ved bruk. Det justeres ved å stramme eller 
slakke det ved innfestningen i siden på 
stolen. Ved behov for mer presis 
belteløssning kan man bytte 
innfestningspunkt i seterammen, eller 
bytte til et korrigerende hoftebelte. 
Alternativt kan også neoprenvest benyttes. 
Det medfølgende beltet har plastspenne, 
og åpnes og lukkes ved å klemme inn klips 
på beltets spenne. Juster til beltets 
størrelse ved førstegangs bruk slik at det 
sikrer bruker på en tilfredstillende måte. 



HØYDEJUSTERING  
Styrtur kan tilpasses i høyden. Dette for å passe over ulike 
toalett, eller gi bedre arbeidshøyde for personell. Stolen 
leveres med distansestykker og disse må monteres for å 
endre høyde. Alternativt kan man setet heves 2,4 eller 6 cm 
fra levert høyde. Merk at distansestykkene er nummerert, 
og kun kan plasseres på korrekt måte. For å heve setet, 
fjern skruene på bildet fullstendig, og plasser de ønskede 
distansestykkene. Sett fast skruene igjen og gjenta dette på 
alle fire bena til korrekt og lik høyde er oppnådd. Ta vare 
på distansestykkene slik at stolen kan justeres tilbake til 
utgangshøyde ved en senere anledning om det er behov 
for det. 

 
 



ARMLEN 
For å underlette forflytning av bruker, eller bedre 
tilgjengelighet ved stell/dusjing kan armlenene enkelt 
vippes bort. Dette gjøres ved først å vippe armlenet ut til 
siden, deretter elle hele støtten opp og bakover mot 
ryggen som på bildet. 

 
Armstøtten kan justeres i 
høyden ved å løsne de to 
skruene A* på bildet. Deretter 
hev eller senk armlenet B* ti 
ønsket posisjon. Ved behov kan 
de justeres i ulike høyder på 
henholdsvis høyre eller venstre 
side. Om rammen ikke benyttes 
eller ønskes kan de fjernes helt 
ved å skru ut skruene helt. 

A

A
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Styrtur kan tilpasses ved å benytte en rekke tilbehør. Dette 
sikrer optimalisering av produktet, slik at brukers funksjonsnivå 
og komfort opprettholdes eller forbedres. Om det er tilbehør 
du ikke finner i liste så gjør du en henvendelse til Erogseat så 

kan vi hjelpe deg! 
 ART.NR HMS.ART.NR BESKRIVELSE

ES60404 242997 POLSTRING FOTPLATE

ES60504 242999 LOKK TIL BEKKEN

ES60302 242996 POLSTRING ARMLEN

ES60506 243002 BOLSTØTTE

ES60405 243003 LEGGSTØTTE

ES60505 243004 URINSKJÆRM

ES60103 243008 HEL POLSTRING STR 1

ES60104 243009 HEL SETEPOLSTRING STR 2
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�

�

�

�

�

�

�

TILBEHØRSOVERSIKT 



ART.NR HMS.ART.NR BESKRIVELSE

ES60701 243005 NEOPRENVEST STR 1

ES60702 243006 NEOPRENVEST STR 2

ES60703 243007 NEOPRENVEST STR 3

ES60403 243000 LANG FOTBRETT INNFESTNING

ES60202 242998
NAKKESTØTTE MED AVANSERTE 
JUSTERINGSMULIGHETER

ES60303 243001 ARMLEN FOR STØRRE BOLBREDDE

ES60304 SETEBØYLE 50-62CM JUSTERBAR

�
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�
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�



 

RENGJØRINGSRUTINE 
For å forebygge kalkavleiring, og ansamling av såpe og 
sjmporester bør setet og understell jevnlig tørkes av. 

 
KONTROLL AV SLITASJE 
Kontroller alltid festepunkter, fikserings og posisjonerings 
bånd for slitasje før anvendelse. Tilbehør som er montert 
på setet (nakkestøtte, armlen, fotbrett mm) bør sjekkes 
jevnlig og etterstrammes ved behov. 

ETTERTILPASNING 
Mindre justeringer og korreksjoner kan utføres i setet. 

RENGJØRINGSRUTINE 






