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Teknologi med omhu!
*7,4XMT� (EVI� JVIQQIV� IǺIOXMZI� L]KMINRI�� SK� FEHIVYXMRIV�
i en glidende bevægelse, og sikrer samtidig en skånsom 
arbejdsstilling for hjælperen.

�XSPIR� IV� QYPXMJYROXMSRIP� XMP� XSMPIX�� FEH�� FPIWOMJX�� T¯OP°HRMRK��
W¯VTPINI� SK� OSQTVIWWMSRWWXVÃQIV� SK� YHQ°VOIV� WMK� ZIH� IR�
PMPPI�ZIRHIVEHMYW��HIV�KÃV�HIX�RIQX�EX�FVYKI�WXSPIR�M�QMRHVI�
VYQ�

*7,4XMT�(EVI�LEV�IR�¯FRMRK�M�V]KZMROIP�Ƴ�ZME�V]KJSVWO]HRMRK�Ƴ�
HIV�KMZIV�FIHVI�OSQJSVX�SK�QMRHWOIV�WLIEV�JSV�FVYKIVIR�

)IWYHIR� IV� HIR� YHWX]VIX� QIH� TVEOXMWOI� OSQJSVXVYPPIV��
LZSVZIH� HY� YRHK¯V� XYRKI� PÃJX� EJ� FIR� ZIH� T¯JÃVMRK� EJ�
kompressionsstrømper og sårpleje.

BRUGSGUIDE
ERGOtip Care



1. 
Positionering i ERGOtip Care
Placer borgeren i stolen med 
sædet hævet. Vær opmærksom 
på, at positionere bagdel så 
langt bagud mod ryglæn som 
muligt. Overdele tages evt. af.

BRUGSGUIDE
ERGOtip Care

Tryk på pil op for 
at hæve sæde

Tryk på pilen for 
at kippe stolen

Tryk på pilen for 
at sænke sædet og løfte ryggen

Tryk på pil op for at 
hæve sædet igen

Tryk på pil op for at 
sænke sæde og løfte ryg

Brug komfortruller for at
undgå løft af ben

2. 
Afklædning - linned ned
Kip stolen helt tilbage med sæ-
det hævet. Herefter kan linning 
tages ned.

3. 
Rygløft og buks af
Aktiver rygløft ved at holde 
knap i bund. Sæde sænkes og 
ryg løftes med samme knap. 
Herefter kan underdele tages af 
ved brug af komfortfunktionen..

4. 
Klar til bad, hygiejne og 
aftørring
Hæv dernæst sædet (pos. 1) 
for at sikre, at borgeren for- 
bliver i position. Hav altid  
sædet hævet i badsituationen.

6.  
Påklædning - underdele på 
Underdele (trusser, buks, osv.) 
rulles på indtil knæ (pos. 4)
Dernæst løftes ryg (pos. 3) for 
at påføre bukser og overdele.
Sædet løftes (pos. 2) for at 
rette tøj til.

5. 
Komfortfunktion til kompres-
sionsstrømpe og underdele
Påsæt kompressionsstrømper 
ved at anvende den praktiske 
rullefunktion til én glidende 
bevægelse.


