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Turvavarotoimenpiteet

Johdanto
Zitzi Starfish Pro–suihkutuolin kaikkien etujen hyödyntämiseksi on tärkeätä lukea 
tämä ohjekirja huolellisesti. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka toimivat käyttäjän 
läheisyydessä.
Tuote on suunniteltu käyttäjille, joilla on istumiseen liittyviä ongelmia, ja soveltuu
monille erityyppisille diagnooseille. Zitzi Starfish Pro –suihkutuolin säätäminen tulee 
aina tapahtua lääkinnällisesti pätevän henkilön toimesta.
Mikäli tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä Anatomic SITT AB:hen.

Käyttötarkoitus
Tuote on tarkoitettu käytettäväksi istuinjärjestelmänä Anatomic SITT AB:n 
valmistaman alustan yhteydessä. Mikäli ilmenee tarvetta muunlaiseen käyttöön, 
ottakaa yhteyttä Anatomic SITT AB:hen.

Correspondence
Zitzi Starfish Pro and its accessories are a CE marked product. A unique serial 
number is located on a label placed on the frame. This serial number should be  
aquoted in any correspondence regarding the product.

Tarkista ruudusta, onko tuotetta 
MUOKATTU

CE-merkintä ei ole enää voimassa ja 
se tulee poistaa

Tarran paikka

Tämä tuote on Anatomic SITT AB:n valmistama 
Postiosoite  Anatomic SITT AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Käyntiosoite  Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping
Puhelin  +46 11-161800 
Fax  +46 11-162005 
Sähköposti  info@anatomicsitt.com 
Verkkosivut  anatomicsitt.com 
Opastusvideot  youtube.com/anatomicsitt
Seuraa meitä  facebook.com/anatomicsitt
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Manuaalinen alustarunko
Istuinyksikkö voidaan asentaa halutulle korkeudelle ennen kuin potilas istuu tuolissa.
Avaa vipu (A) molemmilta puolin (kohtaa (B) ei ole kiristetty tiukalle, mutta auttaa 
kaukaloa pysymään kiskoilla). Nosta istuin kiskoilta ja siirrä se halutulle korkeudelle. 
Varmista, että istuin menee kunnolla paikalleen rakoihin. Lopuksi vipu (A) kiristetään 
tiukalle.

Korkeussäädettävä alustarunko
Istuinosa on säädettävissä kaikille halutuille korkeuksille. Korkeutta säädetään 
pumpun vartta polkemalla. Painaminen on tehtävä pehmein liikkein siten, että 
säätäminen on käyttäjälle miellyttävää. Alustan laskemiseksi alas pumpun vartta 
painetaan jalalla ylöspäin varren alta.

Alustarunko

A

A

B

A

A
2 : 5

Manuaalinen alustarunko Korkeussäädettävä alustarunko
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Pyörien lukitseminen
Pyörä lukitaan jarrukorvaketta (A) jalalla alas painamalla (ks. kuva). Jarru 
vapautetaan vetämällä korvaketta ylöspäin

Pyörät

A
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Istuinosan säätäminen 
Istuin on helppo säätää sopivaan syvyyteen, eripituisille jaloille ja alaraajojen 
loitontamiseksi/lähentämiseksi. Ruuveihin päästään käsiksi poistamalla päällinen.

Istuimen syvyyden/loitonnuksen säätäminen
Ruuvien (A) avaamisen jälkeen istuimen osia voidaan säätää käsin. Istuinosan 
säätöjen tultua suoritetuksi ruuvit kiristetään tiukalle.

Istuinosa

Huomio!   Varo ruuvaamasta ruuvejakokonaan irti!

A
A
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Loitonnus/lähentämistuki

Asennus

Avaa ruuvit (A) ja asenna tuet siten, että näet ruuvinreiät hahlojen läpi. Asenna 
ruuvit hahlojen läpi reikiin.

Säätäminen
Avaa ruuveja (A) hieman siten, että voit siirtää tukea sivusuunnassa. Säädä tuki 
haluttuun kohtaan ja kiristä ruuvit tiukalle.

A
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Asennus  
Kiinnitä hihna lenkeistään.

Säätäminen 
Vedä vyötä soljen molemmilta puolin siten, että solki tulee keskelle. Säädä peh 
musteet siten, että paine tasaantuu hyvin. Mikäli hihnat ovat liian pitkät, turha osuus 
voidaan leikata pois ja hihnan päät polttaa.

Asennusputki

Lantiovyö 
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Selkänojan (A) säätämiseksi avataan neljä ruuvia (B), jotka kiinnittävät selkäosan 
profiiliin. Säädä selkänoja halutulle korkeudelle ja kiristä ruuvit (B) tiukalle.

Säädä vartalotuen korkeus karkeasti avaamalla neljä ruuvia (C), jotka kiinnittyvät 
profiiliin. Säädä halutulle korkeudelle ja kiristä ruuvit (C) tiukalle.

Vartalotukea voidaan nyt kääntää avaamalla vipuja (D). Säädä vartalotuet haluttuun 
asen- toon ja kiristä vivut (D) tiukalle.

Selkänoja

A

B

B

C DD
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Lantiokulman säätäminen: aloita avaamalla lukitusvipu (A). Tartu samalla tukevalla 
otteella työntökahvasta ja paina kaasujousen liipaisinvipua (B).
Säädä selkäosa haluttuun kulmaan ja vapauta kaasujousen vapautin (B). Kiristä 
turvaruuvi (A) kunnolla, kun säätö on tehty.

Lantion kulma

A

B

Huom!   Tarkista, että kaasujousen vapauttimeen tulevat vaijerit liikkuvat 
     vapaasti säädön jälkeen! Muista kirisää turvaruuvi!
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Kun on tarpeen säätää istuimen kallistusta, tartutaan tukevalla otteella 
työntökahvasta ja samalla painetaan kaasujousen liipaisinvipua (A). Istuin säädetään 
haluttuun kulmaan ja liipaisinvipu (A) vapautetaan. Tulee varmistaa, että potilas on 
säädön tekemisen aikana valvonnassa siten, ettei hän joudu puristuksiin eikä pääse 
loukkaantumaan.

Istuinyksikön kallistaminen

A

A

Huom!   Tarkista, että kaasujousen vapauttimeen tulevat vaijerit liikkuvat 
     vapaasti säädön jälkeen!
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Lannetuki asennetaan selkänojaprofiilin alaosaan. Asenna tapit (A) paikoilleen ja 
liu’uta lannetuki halutulle korkeudelle. Kiristä ruuvit (B). Säädä kulmakannatin halut-
tuun kohtaan sivuttaissuunnassa. Kiristä nuppi (C). Säädä lannetuet syvyyssuunnas-
sa sopiviksi ja kiristä nuppi (D).

Lannetuki

A

B

C

D
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Käsinoja

Käsinojan asentaminen
Käsinoja asennetaan pystyprofiilin taakse kuvassa esitetyllä tavalla ja säädetään ha-
lutulle korkeudelle. Kiristä ruuvit (A) tiukalle.

Leveyssäätö
Avaa nuppi (B), säädä haluttuun leveyteen ja kiristä nuppi tiukalle.

Syvyyssäätö
Avaa nuppi (C), säädä haluttuun kohtaan ja kiristä nuppi tiukalle.

A

C

C

B

B

A
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Runkokäsinoja

Asennus mekaaniseen alustaan
Käsituki asennetaan sivulevyyn (A). Aseta ruuvit  
(B) senkattuihin reikiin levyssä, aluslevyn (C) läpi 
sekä käsinojan levyssä oleviin kierteisiin.

Folding of the armrest
Vedä käsinojaa sivulle ja ylös. Kierrä kannatinta 
sitten poispäin rungosta, kunnes kannatin kiinnit-
tyy seuraavaan koloon.

Mounting on a hydraul/electric chassis
Käsinoja asennetaan sivulevyyn (A). Asenna ruu-
vit (B) levyssä oleviin keskireikiin ja käsinojassa 
oleviin kierteytettyihin reikiin.

Käsinojan taittaminen
Vedä käsinojaa sivulle ja ylös. Kierrä kannatinta 
sitten poispäin rungosta, kunnes kannatin kiinnit-
tyy seuraavaan koloon.

A

B

A

BC
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Avaa ruuveja (A) sen verran, että pääset liu’uttamaan kannattimet (B) profiiliin (C). 
Säädä kahva halutulle korkeudelle ja kiristä ruuvit (A) tiukalle.

Työntökahva

C

A
B

Huom!  Tarkista, että kaasujousen vapauttimeen tulevat vaijerit liikkuvat
    vapaasti säädön jälkeen! 
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Päätuki

Päätuen asentaminen ja säätäminen
• Poista profiilissa oleva suojakansi.
• Asenna päätuen kannatin profiiliin.
• Avaa ruuveja (B) sen verran, että pääset 

siirtämään kannatinta kädellä.
• Säädä väli (A) sopivaksi potilaan istuessa 

tuolissa.
• Kiristä kaikki ruuvit ja kiristysnuppi tiukalle ja 

asen- na suojakansi takaisin profiilin päälle.

Päätuen irrottaminen on helppoa:
• Avaa vipua (C) voidaksesi irrottaa päätuen.

C

B

A
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Kannattimien asentaminen

Vöiden (sternumliivi, nelipistevyö) asennus/säätäminen 

Asennus:
Yläkannatin (kuva 1)
•  Poista profiilissa oleva suojakansi.
•  Asenna yläkannatin kuvassa 1 esitetyllä tavalla.
•  Avaa solki (A), työnnä hihnat kannattimessa olevan 
hahlon sekä soljen läpi ja sulje solki.

Alakannatin nelipistevyölle ja sternumliiville (kuva 2): 
Alakannatin sisältyy aina tuolin perusvarustukseen. Hihna lukitaan 
triglide-liukusoljella kuvassa 3 esitetyllä tavalla.

kuva 2

kuva 1

kuva 3

Adjustment:
Aseta potilas istuimeen ja avaa kuusiokoloruuvia, jotka on kuvassa 1 merkitty 
kirjaimella C. Säädä haarat niin, että veto- kulma yläasennuspisteissä on samalla 
korkeudella olkapäiden kanssa.
• Kiinnityksen tulisi vastata kuvassa 1 esitettyä asentoa.
• Säädä kappaleet haluttuun leveyteen niitä oikealla tai vasemmalle kääntämällä 

(varmista, että niskalle jää riittävästi tilaa). Kiristä ruuvit, jotka on kuvassa 1 
merkitty kirjaimella C.

• Säädä pehmusteiden korkeus siten, että paine tasaantuu parhaalla mahdollisella 
tavalla.

  
Jälkitarkastus
• Varmista, että niskalle jää riittävästi tilaa.
• Tarkista hihnan kireys
• Tarkista pehmusteiden sijainti.

Varmista!   Että niskalle jää riittävästi tilaa.

A

B

C
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Jalkatuki

Jalkatuen asentaminen
•  Asenna jalkatuki kuvassa esitetyllä 
tavalla.
•  Kiristä ruuvi tiukalle (A)

Polvikulman säätäminen 
•  Avaa vipua (B).
•  Säädä haluttuun kulmaan.
•  Kiristä vipu tiukalle.

A A

A

A

D

AB

A

C AB

1 2

4 4

B
C

E

B

D
D

3

Kiinteän jalkatuen asennus
Jalkatuen korkeuden säätämiseksi vipua 
(A) avataan sen verran, että tukea voidaan 
siirtää profiililla. Sen jälkeen säädetään haluttu 
korkeus ja vipu kiristetään tiukalle.

Jalkatuen kulman säätämiseksi avataan ruuvia 
(B). Kulma säädetään ja ruuvi (B)  
kiristetään tiukalle.

A

B
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Ylös kääntyvän jalkatuen asennus
Jalkatuen korkeuden säätämiseksi vipua (A) 
avataan ja tuki säädetään haluttuun korkeuteen. 
Vipu kiristetään tiukalle.

Jalkatuki taitetaan ylös etuosasta nostamalla.
Jalkatuen kulman säätämiseksi avataan ruuvia (B).
Kulma säädetään ja ruuvi (B) kiristetään tiukalle.

Joustavan jalkatuen asennus
Jalkatuen korkeuden säätämiseksi ruuvia (D) ava- 
taan ja säädetään haluttu korkeus
Kiristä ruuvi (D) tiukalle.
Jalkatuen kulman säätämiseksi avataan ruuvia (C). 
Kulma säädetään ja ruuvi kiristetään tiukalle.

Vinkki!  Jousen jäykkyyttä voidaan säätää ruuvin (A) avulla. 
Joustavan adapterin parhaan toimin- nan kannalta profiilin 
tulee olla pystysuorassa.

A A

A

A

D

AB

A

C AB

1 2

4 4

B
C

E

B

D
D

3

A A

A

A

D

AB

A

C AB

1 2

4 4

B
C

E

B

D
D

3

A A

A

A

D

AB

A

C AB

1 2

4 4

B
C

E

B

D
D

3

Saranoitu adapteri
Jalkatuen korkeuden säätämiseksi vipua 
(A) avataan ja tuki säädetään haluttuun 
korkeuteen. Vipu kiristetään tiukalle.

Saranatoimintoa käytetään avaamalla 
ruuveja (B) ja (C) ja säätämällä tuki 
haluttuun asentoon. Ruuvit (B) ja (C) 
kiristetään tämän jälkeen tiukalle.

Säätääksesi jalkalevyn syvyyttä, löysää 
ruuvit (D). Aseta haluttun paikkaan ja kiristä 
ruuvit huolella.

A A

A

A

D

AB

A

C AB

1 2

4 4

B
C

E

B

D
D

3
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Pohjetuki

F

E

E

A

E

E

A

D

D

C

Jalkalauta

Jalkatuen 
kannatin

Pohjetuen asentaminen
Ennen pohjetuen asentamista on mahdollinen 
asennettu jalkatuki poistettava. Avaa ruuvia 
(F), jolla jalkatuki kiinnittyy profiiliin ja vedä 
jalkatuki sitten alakautta irti.

Pohjetuki asennetaan liu’uttamalla osa (C) 
profiiliin, säätämällä halutulle korkeudelle ja 
kiristämällä ruuvit (E) tiukalle. Tämän jälkeen 
jalkatuki asennetaan
takaisin paikalleen.

Pohjetuen korkeuden säätäminen
Pohjetuen korkeutta säädetään 
avaamalla ruuveja (E), minkä 
jälkeen tuki säädetään halutulle 
korkeudelle. Ruuvit (E) kiristetään 
tiukalle.

Pohjetuen   leveyden   säätäminen
Pohjetuen leveyttä säädetään 
avaamalla ruuveja (A), minkä 
jälkeen tuen leveys säädetään 
halutuksi. Ruuvit (A) kiristetään 
tiukalle.
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Alusastian asentaminen
Alusastia asennetaan paikalleen istuinosan alla oleviin kiskoihin (A) takaa. Alusastia 
työnnetään perille asti, kunnes se pysähtyy etuputkea vasten.

Alusastia

A
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Virtsasuojus asennetaan paikalleen kiilaamalla se jalkaosien väliin. Virtsasuojuksen 
kor- keus säädetään potilaalle sopivaksi. Mikäli käytetään alusastiaa, leikataan virtsa-
suojuksen alaosa pois siten, että sen pohja lepää alusastian pohjan päällä.

Virtsasuojus
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Huolto
Zitzi Starfish Pro -suihkutuolin turvallinen ja moitteeton toiminta edellyttää 
säännöllistä huoltoa. Huollontarve on riippuvainen käytöstä ja kulumisesta. Kaikki 
liikkuvat osat ja kiinnitykset tulee tarkastaa säännöllisesti. Zitzi Starfish Pro –
suihkutuolin kunnostamiseen tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä Anatomic 
SITT AB:n toimittamia osia. Työ tulee aina suorittaa ammattitaitoisen ja pätevän 
henkilöstön toimesta. Voitte aina kääntyä Anatomic SITT AB:n puoleen neuvoja 
tarvitessanne.

Puhdistus- ja pesuohjeet 
Muovi- ja metalliosat pyyhitään kostealla rievulla tai pestään antibakteerisella 
pesuaineella tai vastaavalla. Ajattele vihreästi, ajattele ympäristöä! Käytä biologisesti 
hajoavia pesuaineita.

Vöiden pehmusteet pestään 60°C hienopesussa. Niitä ei saa laittaa kuivausrumpuun, 
mutta ne voidaan laittaa kuivauskaappiin. Tarkista ohjeet tuotteen pesuohjelapusta. 
Sama ohje pätee Anatomic SITT AB:n muihin asentovöihin.

Irrota istuin- ja selkäpehmusteet kylvyn/suihkun jälkeen, jotta ne kuivuvat.

Huolto ja kunnossapito

Kaasujousi
Kaasujousta tulee käyttää säännöllisesti, jotta se pysyy toimintakykyisenä.
Jos tuotetta ei käytetä, tulisi kaasujousi aktivoida vähintään kerran 6 kuukaudessa.
Lisäksi tuote tulisi säilyttää niin, että kaasujousen varsi on alaspäin. Muuten 
kaasujousen sinetti voi mennä rikki ja kaasujousi lakata toimimasta.

Tarkista kunto säännöllisesti ja huolla tarvittaessa�

Työkalut 
Työkalu (kuusiokoloavain 4 mm)  on integroituna selkäprofiilin yläpäädyssä.

Takuu
Yksi vuosi valmistusvirheiden osalta.

Yhdistelmät
Zitzi Starfish Pro ja sen lisävarusteet ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita, 
jotka voidaan yhdistää kaikkiin tässä ohjekirjassa kuvattuihin lisävarusteisiin. Muiden 
yhdistelmien osalta tulee ottaa yhteys Anatomic SITT AB:hen.
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Seurantatarkastukset
Kussakin kohdassa mainitut tarkastustoimenpiteet tulee suorittaa säännöllisesti. 
Seuraa- vat kohdat on tarkistettava jokaisella kerralla, kun potilas käyttää 
istuinapuvälinettä.

•  Kussakin kohdassa mainitut tarkastustoimenpiteet tulee suorittaa säännöllisesti.

• Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuvit ovat kireällä.

• Tarkista hihnojen ja tyynyjen kuluneisuus säännöllisesti.

• Istuinta ei saa kallistaa liiaksi eteenpäin potilaan istuessa siinä.

Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Varaosat
Zitzi Starfish Pro –suihkutuolin CE-merkinnän voimassasäilyminen edellyttää 
Anatomic SITT AB:n toimittamien varaosien käyttämistä.

Kunnostaminen
Kunnostaminen on sallittua ainoastaan Anatomic SITT AB:n alkuperäisvaraosia 
käyttäen.

Huom!   Kunnostamisen yhteydessä tulee aina ennen uusille käyttäjille 
    lähettämistä varmistaa, ettei laite ole tilaustyönä kustomoitu.

Merkinnät
Zitzi Starfish Pro sen lisävarusteet ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita. 
Yksilöllinen sarjanumero on merkitty kilpeen, joka sijaitsee istuinosan alla. Tämä 
numero tulee mainita kaikessa tuotetta koskevassa  yhteydenpidossa.

Kierrätys
Käytetty osa tai tuote tulee hajottaa ja purkaa, ja osat erotella materiaalityypin 
mukaan – metalli, muovi ja poltettava jäte (tekstiilit). Kaasumäntä lajitellaan 
haitallisena materiaalina.
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Ohjeita ja suosituksia
Aina kun Zitzi Starfish Pro -suihkutuoliin tehdään jollakin tavalla muutoksia, 
on suoritettava arviointi sen määrittämiseksi, onko kyseessä sovittaminen vai 
yksilölliseksi muuntaminen (kustomointi).

Sovitus on mikä tahansa muutos, joka tehdään CE-merkinnän puitteissa. Kaikki 
muut muutokset ovat kustomointia. Sovitukset kuuluvat ainoastaan tehtävään 
päteväksi katsotun henkilön toimesta ja aina suoritettava ammattitaitoisesti. 
CE-merkintä tarkoittaa tuotteen täyttävän kaikki keskeiset eurooppalaiset 
turvavaatimukset.

Tulee huomioida, että lääkinnällisen apuvälineen sovitukselle sekä kustomoinnille 
tulee aina tehdä riskinarviointi. Tuote ei milloinkaan saa muuttua vaaralliseksi 
käyttää sovituksen jälkeen.

Tuote tulee varustaa ilmoituksella, joka kertoo sen olevan sovitettu tietylle 
käyttäjälle siten, ettei sitä voida vahingossa katsoa perusmalliseksi tuotteeksi.

Sallitut muutostyöt Starfish Pro:

Jalkatuen profiilin katkaisu
Profiili voidaan katkaista lyhyemmäksi paremmin potilaalle sopivaksi.

Käsinojan profiilin katkaisu
Metallitanko voidaan katkaista lyhyemmäksi paremmin potilaalle sopivaksi.

Selkänojaprofiilin katkaisu
Selkänojaa kannatteleva profiili voidaan katkaista lyhyemmäksi paremmin potilaalle 
sopivaksi. Profiilia ei milloinkaan saa lyhentää niin paljon, että selkäosan kiinnitys 
profiiliin estyy.

Pissasuojan leikkaus�
Pissasuoja voidaan leikata haluttuun pituuteen.

Sovittaminen ja yksilöllinen muuntaminen
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Myyntiehdot

Takuu 
Takuu valmistusvirheiden osalta on voimassa yhden (1) vuoden toimituspäivästä. 
Takuu mitätöityy, jos tuotteelle on aiheutettu ulkopuolisista tekijöistä johtuvia 
vaurioita tai sitä on käsitelty huolimattomasti. Takuuvaatimuksen käsittely edellyttää 
viallisen tuotteen palauttamista valmistajalle. Mukaan tulee aina liittää alkuperäisen 
toimituksen pakkauslipuke.

Takuuvaatimukset 
Vika ja sen mahdollinen aiheuttaja tulee kuvata mahdollisimman tarkkaan. Vaatikaa 
takuun alaiset korjaukset tai mahdollinen vaihto. Mukaan tulee liittää kopio laskusta 
ja maininta, että tuote on palautettava käyttäjälle korjausten jälkeen. Tätä varten 
tulee ilmoittaa toimitusosoite, yhteyshenkilö ja puhelinnumero.

Varmistakaa, että tuote pakataan siten, että se on suojattu iskuilta kuljetuksen 
aikana. Mainitkaa lähetysnumero yhteydenpidossa/dokumentaatiossanne. Lähetys 
voidaan tämän avulla jäljittää, mikäli kuljetuksessa ilmenee ongelmia.

Tuotteiden palauttaminen
Virheellisten tilausten tai toimitusten yhteydessä tuotteet on palautettava 20 päivän 
sisällä toimituksesta. Mukaan tulee aina liittää kopio sekä pakkauslipukkeesta että 
laskusta. Tuotteiden palauttamisen syy on mainittava.

Varmistakaa, että tuote pakataan siten, että se on suojattu iskuilta kuljetuksen 
aikana. Mainitkaa lähetysnumero yhteydenpidossa/dokumentaatiossanne. Lähetys 
voidaan tämän avulla jäljittää, mikäli kuljetuksessa ilmenee ongelmia.

Tuotteille, jotka on palautettu yli 20 päivän kuluttua toimituksesta
hyvitys on 80 % laskun  summasta

Tuotteille, jotka on palautettu yli 60 päivän kuluttua toimituksesta
hyvitys on 60 % laskun  summasta

Tuotteille, jotka on palautettu yli 150 päivän kuluttua toimituksesta
hyvitys on 40 % laskun  summasta

Tuotteille, jotka on palautettu yli 360 päivän kuluttua toimituksesta
tuotteesta ei anneta hyvitystä

Kustomoituja tuotteita ei voida palauttaa
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Tekniset tiedot Starfish Pro
KÄYTTÄJÄTIEDOT
Käyttäjän pituus: n. 120-145 cm 140-175 cm 170-200 cm

Runko istuinosan kanssa Istuinosa koko 1 Istuinosa koko 2 Istuinosa koko 3 
Istuimen syvyys 300-380 mm 360-470 mm 450-550 mm
Istuimen leveys 380 mm 450 mm 510 mm 
Jalkaosan leveys, sis. tyyny 380 mm 450 mm 510 mm

Erillinen istuinosa koko 1     Erillinen Istuinosa koko 2    Erillinen Istuinosa koko 3
Istuimen syvyys 300-380 mm 360-470 mm 450-550 mm
Istuimen leveys 350-410 (480*)mm 380-440 (510*)mm 390-450 (520*)mm 
Jalkaosan  leveys, sis. tyyny 165 mm 185 mm 200 mm
Hygienia-aukon  koko 50-110 (180*)mm 40-100 (170*)mm 30-90 (160*)mm
WC-pöntön  korkeus, man. runko 41-51 cm 41-51 cm 41-51 cm
WC-pöntön korkeus, hydraul./sähkö 41-66 cm 41-66 cm 41-66 cm

Istuinkorkeus, man. runko 53-63 cm 53-63 cm 53-63 cm
Istuinkorkeus, hydraul./sähkö 53-78 cm 53-78 cm 53-78 cm

Kallistus  -5-30 grader  -5-30 grader  -5-30 grader
Lantio/selkänojakulma  -10-35 grader  -10-35 grader  -10-30 grader

Alustarunko, leveys 540 mm 540 mm 590 mm
Alustarunko, pituus 690 mm 690 mm 790 mm
Pyörät 100 mm 100 mm 100 mm
Maavara 65 mm 65 mm 65 mm

Paino sis. päätuen,  
jalkatuen, käsinojan

31 kg 33 kg 35 kg

Käyttäjän  maksimipaino man. runko: 120 kg 120 kg 150 kg

Käyttäjän  maksimipaino hydraul./
sähkötoim. runko: 100 kg 100 kg 120 kg

* Istuinosat asennettu ulompiin kiskoihin

SELKÄNOJA
Stl. 1: Selkänojan korkeus:  460 mm
	 Selkänojaprofiili:	500	mm

Stl. 2: Selkänojan korkeus:	560	mm
	 Selkänojaprofiili:	600	mm

Stl. 3: Selkänojan korkeus:	660	m 
	 Selkänojaprofiili:	700	mm

JALKATUKI 
 Jalkatuki koko  1 Jalkatuki koko  2 Jalkatuki koko  3
Jalkalauta (lev. x syv.) 345	x	225	mm	 380	x	255	mm	 	380	x	310mm
 
 Erill. jalkatuki koko  1 Erill. jalkatuki koko 2 Erill. jalkatuki koko  3
Jalkalauta (lev. x syv.) 160	x	220	mm	 180	x	255	mm	 	180	x	305	mm
   

Profiilin pituus 300	mm	 400	mm	 	500	mm
   

SIVUTUKI
Stl. 1: Vartalon leveys:	210-300	mm
												 Vartalon	syvyys:	140	mm

Stl. 2: Vartalon leveys:	240-340	mm
											 Vartalon	syvyys:	170	mm

Stl. 3: Vartalon leveys:	300-400	mm											
	 Vartalon	syvyys:	200	mm

Sivuttaissäätö	+/-	85	mm
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