Rekonditionering av rollatorer

Nedanstående är instruktioner vid rekonditionering av rollatorer. För ytterligare specifikationer,
kontakta Otto Bock Scandinavia AB.

SKÖTSEL

Rengöring för hand (rekommenderas)
a) Rengör rollatorn med varmt vatten och handtvättmedel.
b) Fläckar kan avlägsnas med en tvättsvamp eller en mjuk borste.
c) Skölj sedan med rent vatten och låt de behandlade delarna torka.
Viktiga anvisningar angående rengöringen:
 Använd inte aggressiva rengöringsmedel, lösningsmedel eller hårda borstar o.s.v.
 Rengör plastdelar, ramdelar och hjul med ett milt rengöringsmedel. Torka därefter
av ordentligt.
 Vid tvättning med högtryckstvätt, undvik att spruta mot lager och tiltcylinder

Rengöring i kabinett
a) Avlägsna avtagbara tillbehör. Höj handtagen till högsta läge.
b) Rengör rollatorn i upp till 60° C under max 10 minuter.
c) Låt rollatorn stå på alla 4 hjulen i utfällt läge i minst 10 minuter.
d) Vid behov; montera bort delar där vattnet kan samlats
e) Vi rekommenderar tryckluftstorkning.
6) Säkerställ att rollatorn är torr och ren innan den lagras eller återanvänds, torka torrt
med trasa vid behov.

Desinfektion

forts.
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Torka av alla delar på rollatorn med en fuktig trasa och desinfektionsmedel.

VISUELL KONTROLL:


Undersök noga ramdelar och sök efter eventuella sprickor – skevheter.
Var speciellt noga med hjulinfästningar, sitsinfästningar och körhandtag.



Eventuellt skarpa hörn, avsaknad av dammskydd, täckkåpor..



Sitsens funktion, infästning och fastsättning

BYTE AV DELAR/SLITDELAR:


Vid behov SKALL delar som är skadade/defekta bytas.



Använd alltid Otto Bock originaldelar.



Däck, skruvar och liknande i korrekt dimension kan användas av annat fabrikat.



Montera nya ändproppar för ramrör och liknande.



Bättringsmåla vid behov.



Vid garantianspråk skall reklamations/garanti blankett ifyllas.

PRAKTISK KONTROLL:
Chassits funktion, bromslåsning, körhandtaget justeringar



Sitsens fastsättningsanordning.



Ihopfällning och uppmontering.



Återmontera produkten i standardutförande.



Hjulens infästning.



Länkhjulsinfästning, länkhjulens skick och rullning.



Bromsens funktion.



Wiredragning och smörjning.



Kontrollera noga samtliga skruvförband.



Onormalt stora glapp i sammanfogningar/ led-delar.



Kontrollera köregenskaperna vid körning, svängning.
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