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Bruksanvisning

Instruktioner

Patent

1 a. Öppna båda klorna med A vreden.
b. Lossa lite på båda B vreden.

Flexiwise

TM

Flexiwise

TM

eskils.se 2017

B

123

Svenska

2.
		

Montera på valt föremål, och skruva åt alla 		
vreden A och B och lås H .

3.
		

Sätt fast infusionsstången D, vid C (eller F ), 		
och skruva åt vredet.

4.

Justera C så att infusionsstången står vertikalt.

5.

Justera med E infusionsstångens längd.

När Flexiwise® flyttas från ett föremål till ett annat,
bör infusionsstången D först tas bort.

D

Rollator

Barnvagn

Montera Flexiwise® bas så högt som
möjligt på sidoramen. Placera fästtappen
långt åt sidan. Fixera rollator-tillbehöret
till fästtappen. Därefter fixera plastklon till
sidoramen, långt ner. Fixera droppstången till rollator tillbehöret. KONTROLLERA
att alla vred är åtdragna.

Flexiwise® monteras horisontellt över
handtaget. Montera på nedre delen av
handtaget för att motverka tipprisken.

Approved
Rengöring:

Tvättas med tvål, vatten,
och sprit.
Flexiwise® är framtagen för
användning tillsammans
med följande föremål:
rullstol, säng, rollator,
gåbord, barnvagn,
väggfäste, parasoll, och
bildörr.

Rullstol

Gåbord

Säng

Flexiwise® monteras horisontellt över rullstolshandtag/handtagen.
Kontrollera att Flexiwise® inte påverkar rullstolens ordinarie funktioner t.ex. broms,
nackstöd, eller annan utrustning. När ryggstödet lutas bakåt, är det viktigt att infusionsstången D justeras så att den är vertikal.

Flexiwise® monteras vertikalt på den nedre halvan av den ena vertikala sidoramen
(se bild). Skruva sedan fast det korta svängda röret (som medföljer), och därefter
infusionsstången D.

Flexiwise® monteras horisontellt, eller
vertikalt på sänggaveln.

Företaget Flexiwise® har
inget ansvar om den monteras felaktigt, eller om den
fastsättes på andra föremål
än ovan.
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Instructions for use

Instructions for use

Patent

1 a. Open both clamps A.
b. Slightly loosen both knobs B.
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2.
		

Mount onto chosen object and tighten knobs A 		
and B and lock H.

3.
		

Attach infusion stand D, at C or F, and tighten		
knob.

4.

Adjust C so that the infusion stand is vertical.

5.

Adjust infusion stand length with E.

When moving Flexiwise® from one object to another, the infusion stand D should be detached first.

D

Rollator

Prams

Attach Flexiwise bas-unit as high as possible onto the side frames. Position the
connecting pin far to the side and attach
the rollator accessory to it. Now attach
the plastic clamp onto the side frame
- low down. Finally attach the infusion
pole. CHECK that all the knobs är properly tightened.

Flexiwise® is mounted horizontally across
the handle. Attach to the lower part of the
handle to reduce the risk of tipping.

Approved
Cleaning:

Soap, water, and alcohol.
Flexiwise® is designed to
be used with the following
objects: wheelchairs, rollators, walkers, prams,
beds, wall attached bars,
parasols and car doors.
Contact Flexiwise® för other
uses.

Wheelchair

Walker

Bed

Flexiwise® is mounted horizontally over both wheelchair handles. Ensure that Flexiwise®
does not hinder the normal use of brakes, head support etc. When the wheelchair back
support is tilted backwards it is important that the infusion stand D is adjusted so as to
keep it vertical.

Flexiwise® is mounted vertically onto the lower section of one of the vertical side
frames (see picture). Next attach the short curved tube and then the infusion stand D.

Flexiwise® is mounted horizontally or vertically onto the bed frame or end board.

The Flexiwise company can
not accept any responsibility if the universal infusion
equipment is not mounted
correctly or attached to objects other than the above.

