BRUGSANVISNING
Art.nr. BR201-3, udgave 5 - 2010-09-09
Produktet må kun anvendes som bad og toiletstol.
Ønskes anden anvendelse kontakt da Anatomic SITT A/S.

Zitzi Clozitt
For at kunne udnytte Zitzi Clozitt til fulde,
er det vigtigt at læse denne brugsanvisning igennem.
Dette gælder alle personer, som er i kontakt med
brugeren.
Zitzi Clozitt-serien er udviklet for de brugere,
som har behov for at få tilført ekstra stabilitet i
deres bad og toiletstol. Tilpasning/afprøvning af
Zitzi Clozitt skal udføres af en fagperson. Hvis du har
brug for yderligere information, er du velkommen til at
kontakte Anatomic SITT A/S
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Der er sat kryds i ruden, hvis der er
foretaget evt. SPECIALTILPASNINGER.
CE-mærkningen gælder da ikke!

Producent:
Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-60006 Norrköping
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00

Indholdsfortegnelse:

Plads til etiket!

Side:punkt
2:1
Indledning / Fakta
3:1
Montering af mellemrør/sædedel
4:1
Tippepedal for løft af forreste hjul
4:2
Låsning af hjul
4:3
Aftagelig kørebøjle
4:4
Justering af ryghøjde
5:1
Tilt af sædeenhed
5:2
Vinkeljustering af ryg
5:3
Montering af fodstøtte
5:4
Fodstøtte, vinkeljustering ved knæled
6:1
Fodstøtte, vinkeljustering ved fodled
6:2
Vinkeljustering, fodplade
6:3
Kugleledsadapter
6:4
Fjedrende fodstøtteadapter
6:5
Lægstøtte
7:1
Montering, justering hovedstøtte
7:2
Montering, armlæn

7:3
7:4
8:1
8:2
10:1
10:2
12:1
13:1
14:1
15:1
15:2
15:3
15:4
15:5
15:6
15:7

Breddejustering, armlæn
Dybdejustering, armlæn
Montering, justering af hoftebælte
Montering, justering af seler
Montering af bord
Justering af sæde (starfish)
Justerbar ryg
Potte & stænkskjold
Antitip støtter
Vedligeholdelse/ vaskeanvisning/ genbrug
Demontering/ skrotning
Sammenfatning / efterkontrol
Kombinationer
Reservedele
Mærkning
Garanti

2:1) Indledning & fakta
For at I skal kunne udnytte Zitzi CloZitt til fulde, er det vigtigt at I læser denne brugervejledning igennem. Dette gælder alle personer, som er i kontakt med brugeren. Tilpasning/
afprøvning af Zitzi CloZitt skal udføres af Fysioterapeut eller anden fagperson.

Størrelser:
Zitzi CloZitt tilbydes i 4 størrelser.
Justeringer kan udføres, i takt med at barnet
vokser.
Max brugervægt: 130 kg.

Tilbehør:

Grundkonfiguration:
·Farve rør: Hvid
·Farve betræk: Blå
·Sædedel inkl. blødt betræk
·Rygdel inkl. blødt betræk
·Justerbar ryghøjde
·Vinkeljustérbar ryglæn
·Vinkling af hele sædeenheden
·Stel med låsbare hjul

- Armlæn

15:1) Vedligeholdelse / vaskeanvisning/ genbrug:
* Efter bad, afmontér sæde- & rygbetrækket for at det kan tørre.
* Puder & bæltepuder: 60o, fin vask. Må ikke tørretumbles eller komme i tørreskab.
* Plast & metaldele: Tør plast og metaldele af med en fugtig klud.
			
			
			
			

OBS! Vigtigt! Gaspatronen bør anvendes regelmæssigt, så den ikke mister sin
funktion. Gaspatronen skal aktiveres mindst en gang hver 6. måned. 			
Desuden bør gaspatroner opbevares, således at de placeres nedad.
Ellers kan gaspatronen blive utæt og gå i stykker.

- Hoftebælte
- Brystbælte

!

- H-sele, krydssele

!

Vigtigt! Aktiver gaspatronen regelmæssigt!

- Sternumstøtte, sternumvest
- Hovedstøtte
- Fodstøtte, lægstøtte
- Ankelbespænding
- Bord med kant, dækplade til bord.
- Stænkskjold, potte
- Drivhjul
- P-bremse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Anvend medfølgende unbraconøgle for at udføre justeringer.
* Brugeren skal ikke sidde i stolen, når justeringerne udføres.
* For at gøre tilpasningen så let som mulig, er det en god idé at gennemtænke hvilket tilbehør, som
skal monteres. Den mest hensigtsmæssige rækkefølge kan variere, men et godt udgangspunkt er,
oppe fra og ned:

1) Hovedstøttefæste
2) Øvre beslag for krydssele

Vær opmærksom på stellets sliddele og almene tilstand. Udskift dele efter behov.
OBS! Vigtigt! Kontroller jævnligt gaspatronens funktion! Ved rengøring af stel anvendes almindelige desinfektionsmidler. (miljøvenligt alternativ) Farve kode: RAL9010
15:2) Demontering/ skrotning
En defekt del eller produkt afmonteres og skrottes.
Delene skal sorteres efter materiale type.
Metal = ramme, mellemrør, rør, sæde- & rygramme, kørebøjle m.m.
Hård plast = sæde- & rygdel, bord, potte m.m
Brændbart = betræk, polstring, hoftebælte, krydssele m.m.
15:3) Sammenfatning / efterkontrol:
* Fortsæt kontinuerligt med at kontrollere diverse dele.
* Kontrollér regelmæssigt at alle skruer er ordentligt spændte.
* Kontrollér regelmæssigt slitage på seler og bæltepuder.
* Såfremt seler eller bæltepuder ser slidte ud, bør disse skiftes.
* Sørg for at sædet ikke er vinklet for langt frem, når barnet sidder i sædet.
* Max brugervægt: 130 kg.
15:4) Kombinationer:
Zitzi CloZitt er et CE-mærket produkt, som kan kombineres med alt tilbehør, som
beskrives i denne brugsvejledning. For øvrige kombinationer venligst kontakt Anatomic SITT.
15:5) Reservedele:
Zitzi CloZitt må kun forsynes med reservedele leveret af Anatomic SITT A/S.

4) Beslag for armlæn

15:6) Mærkning:
Zitzi CloZitt med tilbehør som beskrives i denne vejledning er et CE mærket produkt.
Et unikt serienummer er placeret på det bagerste mellemrør. Serienumret skal angives
ved al korrespondence vedrørende produktet.

5) Nedre beslag for H-sele

15:7) Garanti:		

3) Øvre beslag gaspatron

1 år mod fabrikationsfejl, gælder fra købsdato. 2 års reklamationsret.

Tips! Montér altid det tilbehør,
som skal sidde længst nede på rygrammen først.
Hvis du skal eftermontere noget tilbehør, skal du afmontere endestoppet på toppen af rygstammen og
placere dit tilbehør i korrekt rækkefølge.

3:1) Montering af Mellemrør/Sædedel:
14:1) Anti-tip støtter

Sædeenheden kan monteres i forskellige niveauer:

1.		Bagerste del af ramme med hjul og anti-tip støtter

Montering af bagerste mellemrør:

2.		Skru hjulet med gaffel af.

Det bagerste mellemrør kan monteres i 6 forskellige højdeindstillinger. Denne justering

3.		Se billede

kan udføres af to omgange:

4.		Se billede

* Hvis sædeenhedens tiltning skal ændres.

5.		Monter anti-tip støtten på rammen
6.		Skru hjul og gaffel fast, således at skruen går gennem hullet i anti-tip
støtten
7.		Fastgør løst, så du kan justere anti-tip støtten
8.		Juster anti-tip støtten, så det peger ret bagud, stram stopskruen
9. Spænd skruen, som holder hjulet og gaflen

* Hvis fastgørelsesbøjlen til rygstammen kommer i karambolage med en anden
fastgørelsesbøjle på rygstammen.
Montering af ”sædeenheden”:
Sædeenheden kan monteres i 2 forskellige højdeindstillinger.
Ved montering af mellemrøret, bør man tænke på:
* Mellemrøret /sædedel skal drejes med 25 NM.
* Gør sådan her, for at få venstre og højre rammedel vinkelrette:
* Tag skuerne ud, se pos. A, billede 2.
* Stil enheden på et plant gulv og påfør belastning på begge rammedele,
   så at alle hjul har kontakt med gulvet. (ved eksempelvis at sidde på rammen.)

1

4

2

5

3

* Drej skruerne ved pos. A ud, billede 2 med 25 NM i udgangsposition.

2 forskellige
højdeindstillinger

6
8 forskellige
højdeindstillinger

7

8

9

4:1) Tippepedal

13:1)

CloZitt er udstyret med tippepedal for løft

Tippepedal

af forreste hjul.

hvilken størrelse CloZitt man har.
Montering af potte str. 1

For at løfte forreste hjul over f.eks. dørtrin:

Monter pottefæstet med vinkelbeslaget.

Træd på tippepedalen med foden og træk samtidig

Fastgør med vedlagte skruer.

kørebøjlen mod dig.
4:2)

Potte & stænkskjold

Der findes 2 forskellige størrelser potter & fæster, afhængig af

Tryk ned på
bremsesystemet
for at låse
hjulet.

Låsning af hjul

Tryk ned på bremsesystemet med foden for at

Fæstet skal monteres, således at potten kan monteres fra siden.
Montering af potte str. 2
Pottefæstet skrues fast med 2 skruer (A) og en krog (B)

låse hjulene. (Se billede.)

Fastgør med vedlagte skruer.

Vip bremsesystemet op, for at frigøre hjulet.

Fæstet skal monteres, således at potten kan monteres fra siden.
Montering af stænkskjold (C)
Stænkskjoldet trykkes ned/monteres i forkanten af sædet, i midten.

4:3) Aftagelig kørebøjle
Ved behov kan kørebøjlen afmonteres.

(C)
* Løsn skruerne, se pos.A.
Montering af potte str. 1 			

* Træk kørebøjlen lige op.

Montering af potte str. 2
(A)              (B)

Kørebøjlen påvirker Zitzi CloZitts stabilitet.
Den bør derfor ikke fjernes, med mindre den er i
vejen, eller ved transport.

Pos. A

4:4) Justering, ryghøjde
* Løsn unbraco skrue, se pos. A.
* Justér til korrekt højde.
* Spænd skruerne.

OBS!
Er hovedet over ryglænet,
SKAL der altid anvendes
hovedstøtte.

Pos. A

12:1)

Multijusterbar ryg

5:1) Tilt af sædeenhed
Aktivér gaspatronen ved at løfte
eller trykke ned på håndtaget, se pos. A.

Mulrijusterbar ryg

Justér til ønskede vinkel og slip derefter
håndtaget.

Zitzi CloZitt kan bestilles med en

Pos. A

multijusterbar ryg ved behov for ekstra
støtte og positioneringsmuligheder end
standardryggen kan give.

5:2)

Vinkeljustering af ryglænet

* Løsn unbraco skrue, se pos. A.
* Justér til ønskede rygvinkel.
* Spænd skruerne.
Pos. A
Husk at efterspænde skruerne
efter justering.
Justering i højde:
1) Løsn skruerne.
2) Juster till ønskede højde.
3) Spænd skruerne.
5:3) Montering af fodstøtte
* Montering af fodstøtten, se billede.

Pos. B

Løsn vingeskrue, se pos. A.
5:4) Justering af vinkel ved knæled
* Løsn skuerne, se pos. B.
Justering i bredde:

* Justér til ønskede vinkel.

1) Løsn skruerne.

* Tag skruerne ud.

2) Juster til ønskede bredde.
3) Spænd skruerne.

Pos. A

6:2) Vinkeljustering, fodplade

C

A

D

Justering af vinkel ved fodled
1 - Juster vinklen ved at justere skruen, se
position C.

B

Højdejustering af fodplade
- Løsn skruerne, position C & D.
- Juster til ønskede højde.
- Spænd skruerne.
B

6:3) Kugleledsadapter
Højdejustering af fodplade (A):
- Løsn skruerne, se pos. A
- Juster til ønskede højde.
- Spænd skruen.

A
C

Justering af fodplade, dybdeled (B):
- Løsn skruen, se pos. B
- Juster til ønskede vinkel.
- Spænd skruen.

Justering (C):
- Løsn justeringsskruerne (C), lige nok til at
fodstøttet kan justeres med hånden.
- Juster til ønskede position. Spænd skruerne.

6:4) Montering/justering af fjedrende fodstøtte
Montering af fjedrende fodstøtte
Løsnn endeafslutningen og før fodstøtten i sine spor.
Fjedring (C)
Skrue i position B bør altid være i sin
laveste position for fuld fjedring.
Højdejustering (A & B)
Løsn skruerne, se position A og B

A

B

C

Vinkeljustering på fodstøtte (C)
Løsn skrue, se position C og vinkel fodstøtten til ønskede vinkel.

6:5)

Montering / justering af Lægstøtte

* Lægstøtten monteres se billede.
* Kan justeres i højde og bredde.
* Løsn unbracoskruen, se A eller B
* Juster til ønskede position.
* Spænd unbrakoskruerne.
Pos. A - Justering i højde
Pos. B - Justering i bredde

OBS Vær opmærksom på hvordan, låsebikkerne står, så de ikke hindrer
monteringsmulighederne (Se billederne til venstre).

10:1)

Montering af bord

7:1)

Montering / justering af hovedstøtte

1) Læg bordet på armlænspolstringerne.

* Fjern plastendeprofilen fra rygprofilen.

2) Vrid monteringsbeslaget under armlæns-

* Montér hovedstøttebeslaget på rygprofilen, se pos. B.

polstringen på plads, se billede. Beslaget

* Løsn skuerne, se pos. A. løsn så meget, så det er muligt at justere

skal vrides til det er indenfor undersiden

		 med hånden.

af armlænspolstringen.

* Placér brugeren i sædet og justér til ønsket position.
* Genmontér plastendeprofilen.

10:2)

Justering af sædedel (starfish)

					Justering, sædedel
					

Sædedybde, benlængdeforskel og abduktion af benene

					

justers enkelt. For at kunne komme til skruerne, begynd

					

med at fjerne betrækket. Sædedybde og benlængeforskel

					

kan justers 5 cm standard. Levereres med sædedybde 40 cm

Hovedstøtten er enkel at afmontere:
* Løsn vingeskruen og afmontér hovedstøtten,

Pos. A

		 se pos. C.

C
B

For at justere sædedybde:
Sædedelen har to spor, hvor sædedybden kan forlænges. (Gælder sædedel 4)
Løsn skruerne A & B. så at sædedelene kan justeres med hånden.
OBS! Sikrer dig at du ikke skruer skruerne helt ud!
* Juster sædedelene, dette gøres enklest ved at holde hånden under sædedelene.
* Spænd skruerne, se pos. A & B
For at justere abduktion:
Løsn skruerne A & B. så at sædedelene kan justeres med hånden.
OBS! Sikrer dig at du ikke skruer skruerne helt ud!
* Juster sædedelene, dette gøres enklest ved at holde hånden under sædedelene.
* Spænd skruerne, se pos. A & B

7:2)

Montering, armlæn

Armlænene skal monteres på rygprofilen.

Pos. A
* Montér armlænsbeslaget, se billede
* Juster til ønsket højde.
* Spænd skuerne, se pos. A.
7:3)

Justering af armlænsbredde:

* Løsn vingeskruen, se pos. B.
* Juster til den ønskede bredde.
* Spænd vingeskruen
7:4)

Dybdejustering, armlæn:

* Løsn unbracoskruen, se pos. C.
* Justér til ønskede position.
* Spænd unbracoskruen.

Pos. B

Pos. C

8:1)

Montering / justering af hoftebælte

Montering:
* Montér selen i respektive slidser, (to på hver side).
OBS! selen til hoftebæltet skal monteres i de nedre slidser,
se billede 1 & 2.

Billede 1

Justering:
* Træk selen ud på begge sider af spændet for at få det
   centreret. (Se billede)
* Juster bæltepuderne for at give optimal komfort.
* Såfremt remmene er for lange, klippes det overflødige af
og enderne brændes.

Nedre beslag til Krydssele, Sternumstøtte, Sternumvest (Billede 3)
Nedre beslag skal monteres, se billede 3.
Selen skal igennem samme beslag som hoftebæltet.
Lås båndet ved hjælp af ”Tri-glide” spændet, se billede 4.

Justering:
Placér brugeren i sædet og løsn unbracoskruen, se pos. C & D, billede 1.
Justér armene, således at trækretningen for de øvre fixpunkter
er i samme højde som skulderpartiet.
* Løsn skruen, se pos. C, billede 1.
* Justér til ønskede bredde ved at vinkle fladjernet til højre eller venste.
  (Der bør være tilstrækkelig plads ved halsen.)
* Lås D- skruen.
* Justér bæltepuderne for at give optimal komfort.
Efterkontrol:

Montering med Tri-glide spænde.

* Tjek at der er tilstrækkelig fri plads ved halsen.
* Trykket på selen.
* placeringen af bæltepuderne

Monteringsrør

Der bør være god plads
ved halsen.

8:2) Montering / Justering af seler (Krydssele, Sternumstøtte, Sternumvest, H-sele)

Billede 2

Montering:
Øvre beslag:

Nedre beslag til H-sele (Billede 2):

* Fjern plastendeprofilen fra rygstammen.

Nedre beslag skal monteres, se billede 2.

* Afmontér hovedstøttebeslaget.

Selen skal også igennem samme beslag som

* Montér øvre fladjern til seler, se billede 1.

hoftebæltet. Lås selen ved hjælp af ”Tri-glide”

* Åben spændet, se pos. B, træk selen

spændet, se billede 4. Juster monteringsbeslaget

Pos. B

Billede 3

efter behov.

igennem og lås spændet.

Billede 1

Nedre
monteringsslidser

Pos. A

Nedre slidser

Billede 4

Pos. C
Pos. D

Montering med Tri-glide spænde.
Monteringsrør

