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Säkerhet och transport

1. Vtrak ska monteras och justeras enligt denna manual av personal med lämpliga kvalifikationer,
såsom arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent eller hjälpmedelstekniker.

2. Denna bruksanvisning är avsedd som guide för användare och andra som kommer i kontakt
med V-trak.

3. Liksom all medicinsk utrustning kan felaktigt bruk och anpassning orsaka skada.

4. Liksom många modulära system är det möjligt att bygga konstruktioner som går utöver den
avsedda funktionen med systemet. Beroende på hur den byggts ihop kan stabiliteten på 
rullstolen påverkas. Det är förskrivarens ansvar att göra en riskanalys för att säkerställa 
ett tryggt bruk om konstruktionen går utöver avsedd funktion.

Ytterligare information om V-Trak produkter kan hämtas från:

 Återförsäljare i Sverige Fysionord
 V-Trak websites – www.v-trak.com,

5. V-Trak systemet är kraschtestat enligt ANSI /RESNA WC för rullstolar Ref: WC19 och WC20
och kan användas vid transport i bil. Vid användning i bil ska adekvat huvudstöd och 

bälte användas.
V-trak systemet är CE märkt enligt 93/94 EEC.

Max brukarvikt: 140 kg



Horisontellt Stag i olika utförande

V-Trak System - översikt

Figur 1 

Systemet består av :

 Två fästbeslag på rullstolens sidoryggrör. (Alternativt ett centalt monteringsblock på 
rullstolens tvärstag.

 fästbeslagen  är fäste för ett horisontellt stag, som finns i flera utföranden 

 Ryggstöd finns i en mångfald av former, storlekar och kombinationer och är kompatibla med

ett stort och variationsrikt utbud av tillbehör. 

Låsspak

Horisontelt stag med centrum-
fäste och armar

Ryggstödspår
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Ryggstöd i olika utförande

Rullstolens ryggrör



Ta bort och sätta tillbaka ryggstödet

För att ta bort eller byta ut ryggstödet när rullstolen fälls ihop för transport, eller för att flytta mellan 
rullstolar som är utrustade med identiska  fästbeslag, observera följande procedur.

Ta bort ryggstödet:

- Höj låsspaken i slutet av varje V-Trak arm förbi låst läge, till olåst läge såsom visas i figuren 
nedan.
- Med en hand under den yttre änden av varje V-Trak Arm, lyft systemet rak uppåt och
ur fästbeslagen.
- Ta bort ryggsystemet från rullstolens chassi.

Sätt tillbaka ryggstödet

1. Se till båda låsspakarna är i olåst läge.

2. Med båda händerna under de yttre ändarna av V-Trak Arms, sänk systemet jämnt ner i
fästbeslagen på rullstolen.

3. När låsmekanismen är nere i hålen i fästbeslagen, tryck till ordentligt. Se till att stiften är så
långt ner det går att komma innan du trycker låsspakarna nedåt tills dom är helt vertikala
i låst läge. Systemet är nu ordentligt fastsatt på rullstolen.

4. Kontrollera säkerheten i ryggstödet innan någon sitter i rullstolen.

Obs: Det kan vara nödvändigt att justera den kraft som krävs för att låsa och låsa upp systemet för att: 
1. anpassa kraften som krävs för att frigöra beroende på fingerfärdighet hos användaren
2. maximera  för att bibehålla fastsättningen av ryggstödet.

Låsspak
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Låsstift

Fästbeslag

Låst

Figur 2 

Låsmutter



Garanti 

OM PRODUKTEN GÅR SÖNDER SKA ANSVARIG FÖRSKRIVARE ELLER 
HJÄLPMEDELSCENTRAL KONTAKTAS.
V-Trak Ltd garanterar hela V-Trak sortimentet av produkter mot felaktiga material- 
eller tillverkningsfelunder en period av 24 månader från fakturadatum till 
slutanvändare, med förbehåll för följande:
1. Varor måste ha köpts från en auktoriserad leverantör (Fysionord)
2. I händelse av en fordran måste kunden omedelbart meddela leverantör.
3. Felaktiga varor måste behållas av kunden för inspektion av leverantör/tillverkare.
4. Felaktiga produkter kommer att repareras eller bytas ut kostnadsfritt enligt
tillverkarens val.
5. Produkter måste vara monterad i enlighet med tillverkarens anvisningar.
6. Produkterna måste användas för de ändamål för vilka de var avsedda.

Begränsningar
Garantin täcker inte:
♦ Normalt slitage.
♦ Onormalt slitage eller felaktig användning.
♦ Otillåtna ändringar eller justeringar.
♦ Skada eller försämring på grund av underlåtenhet att underhålla produkten enligt
anvisningarna. 

Underhåll & rengöring 

När installationen är klar, ska ansvarig personal kontrollera att:

1. Alla skruvar är helt åtdragna
2. Alla brickor och låsmuttrar finns
3. Alla låsmuttrar är ordentligt åtdragna utan att lossa huvudskruven
4. Att det går smidigt att ta av och sätta på ryggen

Det är viktigt att kontrollera ovanstående punkter med jämna mellanrum. 
Intervallet mellan inspektionerna bör  motsvara typen av användning .

Tvättråd
Överdragen är som standard gjorda av  skum och tyg och de är luft- och vatten genomsläppliga. 
Smuts och fläckar bör avlägsnas omedelbart med en fuktig trasa. 
Överdragen kan maskintvättas; observera instruktionssymbolerna nedan.

Ersättnings-överdrag  finns. Läs mer om skötsel i anvisning för rekonditionering.



Som med alla hjälpmedel för sittande måste man vara observant för risk för 
vävnadsskada eller trycksår. 

Inom V-traks sortiment av ryggstöd och tillbehör finns det en stor variation av storlekar, 
former, postionerande och flexibla stöd, för att kunna erbjuda bra tryckfördelning och 
tryckutjämning.

Felaktig positionering kan ge upphov till risk för skada, speciellt på områden där risk 
för tryck är hög, exempelvis sacrum eller skulderbladen. 

Om hudskador uppstår ska ansvarig hjälpmedelsförskrivare kontaktas omedelbart.

VÄVNADSKADOR OCH TRYCKSÅR
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www.v-trak.com 
Tel: +44 (0)1443 236 530 
Email: info@v-trak.com 

Om du har några synpunkter eller kommentarer om råd och anvisningar som ges i 
denna manual vänligen maila dem till oss på adressen nedan. Detta kommer att 
hjälpa oss att uppnå våra mål att tillhandahålla korrekt, aktuell och relevant 
information för en säker användning och distribution av våra produkter och största 
möjliga nytta för användarna.

Denna dokumentation kan fyllas i av förskrivare eller hjälpmedelspersonal v.b.

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

Brukarens namn: 
Förskrivare: 
Manual avsedd för:
Datum: 
Hjälpmedelskonsulent: 
Hjälpmedelstekniker: 
Telefonkontakt vid problem:

Rekommenderad uppföljning: 
Representant från återförsäljare:  ______________________________________ 

Artiklar:

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

Antal:
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 

Designed and made in Wales by: 
V-Trak Ltd 
17 Kent Road 
Bridgend Industrial estate 
CF31 3TU 
UK 

Återförsäljare i Sverige:
Fysionord AB
Sionsvägen 2
872 64 Sandöverken
SVERIGE

www.fysionord.se
info@fysionord.se
0730-32 92 99
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