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TM

TurnTableSoft används framförallt för förflyttningar in och ut ur bilsäte men även på stolar/sängar för att underlätta vridningar. TurnTableSoft är utformad som två runda plattor med ett friktionsreducerande material på insidan som bidrar till att
plattorna glider mot varandra. TurnTableSoft finns i två olika storlekar.
SystemRoMedic är en serie med olika modeller av förflyttningshjälpmedel. Valet av hjälpmedel styrs av
förflyttningssituationen och brukarens funktioner och behov.

Kontroll av funktion
Visuell inspektion

				

Gör regelbundna funktionskontroller av hjälpmedlet. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är
hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Vid tecken på slitage skall
produkten kasseras.

Läs alltid manualen
Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.
Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.
Lämna inte brukaren under förflyttningsmomentet.

Manual no: 00846 Ver. 2 101122

Placering av TurnTableSoft
Om TurnTableSoft används på bilsätet så placeras den mitt på sätet.

Då TurnTableSoft används på sängen placeras den på sängkanten i höjd så att
brukarens huvud hamnar på kudden då han/hon lägger sig ned.

Användning av TurnTableSoft på bilsäte
Brukaren sätter sig snett på sätet med benen utanför bilen.

Brukaren kan nu lätt vrida runt och lyfta in benen i bilen.

Sitt kvar på TurnTableSoft under bilfärden och använd den på motsvarande sätt
när brukaren ska kliva ur bilen.
Använd alltid bilbältet!

Obs! TurnTableSoft går inte att använda på skinn/galonklädsel.
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Användning av TurnTableSoft på sängen
Brukaren sätter sig ned på TurnTableSoft.

Ta stöd mot sängen, vrid runt och lyft samtidigt upp benen i sängen.

Om brukaren kan lyfta på rumpan så tas TurnTableSoft bort och förs sedan
tillbaka innan uppresning.
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Material:
Polyamid, polyester

Skötselråd:

Använd inte sköljmedel. Undvik

Läs på märketiketten

torktumling för optimal livslängd av
materialet.

Storlek:
5086

45 cm i diameter

5087

40 cm i diameter

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se www.handicare.com för en komplett
distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår
hemsida www.handicare.com
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