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Påminnelse - Viktigt säkerhetsmeddelande - Aquatec Ocean VIP - Dusch och 
toalettstol 
 

 
 
För användares säkerhet vill vi uppmärksamma er på följande:  
 
Med hänsyn till användarnas säkerhet vill vi uppmärksamma er på 
korrekt installation och användning av Ocean VIP och dess 
säkerhetsvarningsetiketter (som finns att beställa) se 
bruksanvisningen. 
Vi vill särskilt påminna er om att man kan få en viktning/tiltning av 
stolen framåt, om hjulen är positionerade/riktade bakåt och 
användaren placerar sin kroppstyngd framåt och/eller står på 
fotplattan. Samtidigt vill vi påminna om möjligheten att 
komplettera hjälpmedlet med tillbehöret tippskydd. 
 
Under utvecklingen av en ny produkt utförs validering och 
verifiering för att säkerställa att produkten uppfyller internationella 
standarder och fungerar som avsett. Produkten uppfyller stabilitetskraven i enlighet med testkraven 
i EN 12182. Eftersom det har förekommit några incidenter relaterade till tippning, särskilt framåt, av 
hjälpmedlet, vill Invacare påminna om att korrekt installation och användning av hjälpmedlet, är 
obligatoriskt. 
 
För att säkerställa god prestanda och säkerhet, får produkten endast användas i enlighet med dess 
avsedd användning och instruktionerna som finns i bruksanvisningen måste följas.  Instruktionerna 
som medföljer denna produkt måste läsas och förstås innan produkten används. Dessutom bör 
produkten kontrolleras för skador innan den tas i bruk. Om någon skada eller felfunktion upptäcks 
får produkten inte användas. 
 

Den avsedda användningen och livslängd för Ocean VIP anges i användarmanualen och definieras 

enligt följande: 

Dusch- och toalettstolen är endast avsedd som ett hjälpmedel vid duschning, toalettbesök eller 
förflyttning av patienter i inomhusmiljö. All annan användning är förbjuden. 
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Vi uppskattar en förväntad livslängd på fem år för dessa produkter, förutsatt att de används i strikt 
överensstämmelse med den avsedda användningen som anges i dokumentationen och allt underhåll 
och servicekraven är uppfyllda. 
 
Användarmanualen innehåller, bland annat, följande säkerhetsrelevanta information, särskilt om 
risken för tippning och tillgången till tippskydd för att förhindra tippning.  
 
Avsnitt 2 - Säkerhet 

 
 
Avsnitt 2.2 - Etiketter och symboler på produktidentifieringsetiketten 

 
 
Etiketterna har artikelnummer: 

1575252 Varningsetikett benstöd/kroppslutning 

1575253 Varningsetikett tiltning 
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Vi vill uppmärksamma er om att det finns möjlighet att montera tippskydd på framsidan (se bild) för 

användare som har behovet att förhindra att duschstolen tiltas framåt.  

Tillbehöret; Tippstöd fram par (artikelnr; 1535936) kan beställas för alla Aquatec® Ocean VIP, Ocean 

VIP XL och Ocean Dual VIP, mobila duschstolar. 

 
Skulle osäkerhet uppstå om hur produkten ska användas, kontrolleras och installeras, se 
bruksanvisning. 
Bruksanvisning (artikelnr; 1563143; språk: SV, FI, NO, DA, LV, CS) 
 

Om du har några frågor angående detta säkerhetsmeddelande, eller skulle behöva ytterligare 

information, vänligen kontakta Invacare kundservice: 

Tel. : 08-761 70 90 

Fax. : 08-761 81 08 

E-post: sweden@invacare.com 

mailto:sweden@invacare.com

