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INNLEDNING  

Den elektriske dusj- og toalettstolen ”REFLEX” kan justeres i høyden og er et 
ergonomisk korrekt hjelpemiddel for pleie og vask av personer med fysiske handikap. 
Komforten er optimal for både pleieren og brukeren. 
Justeringsmulighetene og den funksjonelle designen gjør det også mulig å benytte 
Reflex som toalettsete ved bruk av bekken eller toalettbøtte, eller i kombinasjon med 
et toalett.  

Reflex består av en øvre del, en setedel og en ramme som rommer styreenheten og 
strømforsyningsenheten. 
Setedelen er komfortabel og gir brukeren god støtte. Høyden til setedelen kan 
justeres elektrisk i forhold til rammen, og den kan også vippes elektrisk. 
Kombinasjonen gjør Reflex til en multifunksjonell stol. 
Armstøtte med sperre foran og avtakbar fotstøtte som kan justeres i høyden, er 
begge standardutstyr på Reflex. 
Reflex har nødstoppinnretning. Innretningen blokkerer alle funksjonene på stolen.  

Reflex er et produkt med CE-merke. Dette merket samsvarer med direktivet av 14. 
juni 1993, nr. 93/42 EØF for medisinsk utstyr. 
Reflex er testet og fremstilt i samsvar med EN 12182.         
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DELER                       

OPPLYSNINGER OM DIN REFLEX  

Tatt i bruk på følgende dato: ------------------------------------------------------------- 
Bruker navn:  ----------------------------------------------------------------------------- 
adresse: ------------------------------------------------------------------------------------- 
postnummer: ----------------------------------------------------------------------------- 
sted:  -------------------------------------------------------------------------------------  

Garantien utløper på følgende dato: ----------------------------------------------------- 
Seriebetegnelse: -----------------------------------------------------------------------------  

Forhandler:              

Leverandør:  Lopital Nederland B.V    
Internett:   www.lopital.nl 
E-post:      info@lopital.nl  

Stamveien 6 – 1481 Hagan 
Postboks 133 -  1483 Skytta 

Tlf: 67 06 49 00 – Faks: 67 06 49 
90 

E-post: firmapost@medema.no

 

www.medema.no

 

http://www.lopital.nl
http://www.medema.no
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GENERELL SIKKERHET   

Før Reflex tas i bruk, skal du kontrollere at den ikke er koblet til laderen. 
Forsikre deg alltid om at bremsen på Reflex er aktivert før brukeren flyttes 
eller går ut eller inn av stolen. 
Steng sperrene foran på armlenene før du hever eller vipper på stolen. 
Setet skal stå i laveste posisjon når stolen flyttes eller manøvreres. 
Setet skal ikke heves, senkes eller vippes mens stolen er i bevegelse. 
Føttene må ikke hvile på nedre ramme mens setedelen heves eller senkes. 
Dette for å unngå at føttene klemmes fast. 
For å unngå skade på Reflex brukeren og pleieren, skal du forsikre deg om at 
det ikke finnes noen hindringer mellom de bevegelige delene på stolen. 
Stolen skal helst alltid beveges baklengs over hindringer. 
Juster setet til riktig høyde før toalettet tas i bruk. 
Skift alltid ut laderen dersom den blir ødelagt. 
Kontakt Medema-gruppen dersom det oppstår problemer.      

BREMSER  

Aktiver bremsene til Reflex ved å presse ned den grå tappen som stikker ut 
fra hjulet. 
Deaktiver bremsene ved å presse ned den grå tappen som stikker opp i 
hjulbøylen.     

  Betjening av bremsene 
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NØDSTOPP 
Reflex er utstyrt med en nødstopp som kun skal benyttes i 
nødssituasjoner. Trykk på den røde knappen for å blokkere alle 
funksjonene på stolen (ny stol).  

SITTE/STÅ  

Pleieren justerer setet i riktig høyde for brukeren. 
Pleieren fjerner eller folder opp fotstøttene. 
Pleieren åpner armstøttene og folder dem om nødvendig opp. 
Brukeren reiser seg, eventuelt ved hjelp av en støtte. 
Pleieren skyver Reflex inntil brukeren bakfra, eller brukeren flyttes til 
Reflex ved hjelp av en støtte. 
Bremsene på Reflex skal være aktivert når brukeren flyttes eller går ut 
eller inn av stolen. 
Brukeren kan nå sette seg ned. 
Dersom brukeren skal reise seg, følges samme prosedyre i motsatt 
rekkefølge.  

     

            Sitte 
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SAMMENLEGGBAR OG AVTAKBAR FOTSTØTTE  

Fotstøtten til Reflex fjernes enkelt fra rammen ved å skyve låseinnretningen 
oppover. Fotstøtten kan så skyves opp og fjernes fra rammen. Dersom 
fotstøtten skal skiftes ut, følges samme prosedyre i motsatt rekkefølge. 
Hvis det ikke er nødvendig å fjerne fotstøtten, kan pleieren enkelt folde inn 
fotbrettene. Når brukeren sitter på setet, kan pleieren plassere bena på 
fotbrettene etter at de er skjøvet på plass igjen.   

 

Fotbrett    

ARMLENE  

Når brukeren sitter i Reflex, kan de buede armlenene skyves ned for så å 
tilpasses brukeren. 
De buede armlenene sikres i horisontal posisjon foran. 
Lås opp armlene ved at du trykker på sikringen ved hengselleddet på 
rammen. Deretter kan brukeren dytte armlenene vekk, og de kan foldes opp.  
Beskytt alltid brukeren når armlenene foldes opp eller ned. 
Brukeren kan også støtte seg til armlenene når han/hun reiser seg opp eller 
setter seg ned. Husk at armlenene ikke er låst i alle rotasjonsretninger. 
Rette armlen til Reflex er valgfritt ekstrautstyr.  

 

                 Armlen  
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HEVING  

Når brukeren sitter i stolen, skal bremsene aktiveres før setet heves. 
Hev setedelen ved å trykke på knappen med en pil som peker oppover. 
Knappen sitter på stolryggen. Seterammen vil da bevege seg jevnt oppover.  
Når ønsket høyde er nådd, stanser du bevegelsen ved å slippe knappen.   
Ha hele tiden kontakt med brukeren mens setet heves. 

 

SENKING  

Senk setedelen ved å trykke på knappen med en pil som peker nedover. 
Knappen sitter på stolryggen. Seterammen vil da bevege seg jevnt nedover.  
Når ønsket høyde er nådd, stanser du bevegelsen ved å slippe knappen.  
Dersom en gjenstand hindrer setet i å senkes, vil bevegelsen stanse 
automatisk. Setet kan da kun heves.   
Ha hele tiden kontakt med brukeren mens setet senkes.  

VIPPING BAKOVER/FOROVER  

Reflex har en vippefunksjon som tillater maksimum 30º vipping bakover. 
Innretningen betjenes ved at du trykker på knappen med en pil som peker 
bakover. Setedelen vil da vippe.  
Vi anbefaler at bremsene aktiveres før Reflex vippes. 
Når setedelen har nådd maksimum vippevinkel, stanser bevegelsen 
automatisk. Pleieren kan når som helst stanse bevegelsen ved å slippe 
knappen. 
For å vippe Reflex forover, trykker du på knappen med en pil som peker 
forover. 
Bevegelsen stanser automatisk når setedelen har nådd horisontal posisjon. 
Vi anbefaler at du bruker armstøttene med sperrer foran når du vipper setet. 
Ha kontakt med brukeren når du vipper setet.  

  

       Betjening    
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JUSTERING AV HODESTØTTEN  

Hodestøtten til Reflex kan justeres i høyden. Den betjenes ved hjelp av en 
roterende dreiebryter som er plassert på ryggen.  
Skru opp dreiebryteren, og skyv hodestøtten opp eller ned. Når korrekt høyde 
er nådd, strammes dreiebryteren igjen. 
Hodestøtten fjernes ved å skru dreiebryteren helt ut.  

 

       (gammelt betjeningspanel) 
      Hodestøtte  

BRUK AV BEKKEN/BØTTE  

Når Reflex benyttes som toalettsete, kan et bekken eller (en bøtte) stikkes inn 
i det spesielle sporet under setet. 
Bekkenet (eller toalettbøtten) stikkes inn under setet bakfra. For å unngå at 
brukeren skades, anbefaler vi at pleieren plasserer bekkenet (eller bøtten) før 
brukeren setter seg.  

 

         Bøtte 
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BRUK AV TOALETTFUNKSJONEN  

Reflex kan også plasseres over toalettet. Pleieren justerer Reflex til riktig 
høyde etter at brukeren har satt seg, og armlenene låses. 
Reflex kan så skyves tilbake over toalettet. 
Senk om nødvendig stolen til riktig høyde.  

Kommentar:  
Reflex passer ikke til alle toaletter  

                                                 

 

Toalettfunksjon  

VASK  

Det faktum at Reflex kan justeres i høyden lar pleieren innta en mer 
ergonomisk stilling ved vask av brukeren. 
Juster Reflex til en behagelig arbeidsstilling for vask av overkroppen og håret. 
Pleieren kan så justere høyden for vask av underkroppen og bena. 
Brukere med dårlig balanse i overkroppen kan benytte seg av 
vippefunksjonen. 
Høydeinnstillingen avhenger av hvor lang pleieren er.  

     

  

                                           Vask av brukeren    

LADNING AV REFLEX 
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Reflex er et elektrisk dusj- og toalettsete som kan justeres i høyden og er 
drevet av batterier. Batteriene må lades daglig. Ladestasjonen sitter på 
stolryggen og er dekket av en klaff. 
Når batteriene nesten er utladet, vil lampen på kontrollpanelet lyse rødt for å 
fortelle deg at batteriene må lades. 
Koble laderen til en kontakt i hovednettet før du kobler den til Reflex. 
Åpne klaffen, og koble laderen til Reflex. 
Når batteriene er ferdigladet, lyser signallampen på laderen grønt. 
Koble laderen fra Reflex, og lukk klaffen. 

Kommentar: 
Vi anbefaler at du installerer laderen på et fast sted  

                                   

 

                          (gammelt betjeningspanel)  
   Lader  

VEDLIKEHOLD  

Etter hver bruk skal Reflex rengjøres med vann og vanlig 
husholdningsvaskemiddel. Ikke benytt skuremidler eller andre sterke 
løsemidler. 
Når Reflex skal desinfiseres, anbefaler vi å bruke Neoquat combi®. Bruk ikke 
alkoholoppløsninger. 
Kontroller jevnlig at det ikke har festet seg hår og støv på hjulene, og fjern 
dem om nødvendig. 
Fjern overflødige såperester. 
Lopital Nederland B.V. anbefaler deg å inngå en årlig vedlikeholdskontrakt for 
Reflex.  

Konstruksjon 
Ramme av stålrør og belagte plater 
Hengsler av rustfritt stål 
Lukkekapsler av rustfritt stål og plast 
PVC-hjul, Ø 125 mm, mulighet for dobbel blokkering 
Kroppsstøtte av PUR (polyuretanplast) 
Reflex' vekt 55 kg 
Maksimum løftekapasitet 130 kg 
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Styreenhet 
Elektriske motorer 24 V 
Spindel av rustfritt stål for heving eller senking 
24 V utløser for vippejusteringen 
Batterikapasitet 7 Ah 
Lader 220 V, 50/60 Hz   

Dimensjoner 
Justerbar setehøyde  490-1010 mm 
Høyde ryggstøtte   950-1450 mm 
Dybde sete    485 mm 
Bredde sete    480 mm 
Totallengde hovedramme  840 mm 
Totalbredde hovedramme  620 mm 
Justering av benstøtte  100 mm 
Justering av hodestøtte  275 mm 
Trinnløs ryggjustering  30 °            

Kontrolliste for tekniske problemer  

PROBLEM    ÅRSAK   LØSNING  

Reflex beveger seg ikke opp/ned   
og kan ikke vippes    setet er fortsatt tilkoblet Koble setet fra laderen    

laderen             

Nødstoppen er aktivert Kontroller nødstoppen      
Setet er ikke ladet opp Lad setet        

Service - leverandør 
_____________________________________________________________________  

Reflex stanser plutselig  Nødstoppen er aktivert Kontroller nødstoppen      
Teknisk feil   Service - leverandør 

_____________________________________________________________________ 
Vippefunksjonen   Feil på utløseren  Service - leverandør 
virker ikke  
_____________________________________________________________________ 
Reflex beveger seg tregt  Smuss og såpe mellom      

hjulene   Rengjør hjulene 
_____________________________________________________________________ 
Ladelampen    Laderen er ikke koblet til Koble til laderen 
er ikke aktivert      

Laderen er defekt  Service - leverandør  
_____________________________________________________________________  

Kommentar:  
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Dersom alle funksjonene til Reflex svikter, kan setet senkes manuelt ved 
hjelp av vedlagte nøkkel.  

Bruk av nøkkelen: 
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BETJENING AV KONTROLLPANEL FOR NYE REFLEX               

Bruk av sete: Det ”nye” Reflex-dusjsetet er utstyrt med følgende: 
  En ”sikkerhetslås” som forhindrer at setet benyttes av ukvalifisert   
  personale eller pasient (ved utkoblet stol)  
  For å benytte Reflex når stolen er koblet ut (dvs. ikke i driftsmodus), 
  må du først holde ”heve”-knappene (ytterst på hver side av  
  kontrollpanelet  inne samtidig i 3 sekunder. 
  Slik aktiveres setet (når sete er aktivert, lyser lampen ved batteriet   
  grønt). Dersom setet ikke betjenes på en time, går det ut av   
  driftsmodus, og alle funksjoner skrus av automatisk. 
  Et sete som ikke er i bruk, står normalt ikke i driftsmodus og bruker 
  ikke strøm!  
  Når setet er aktivert (lampen ved batteriet lyser grønt), er det klart  
  for bruk. 
  Alle funksjonene kan benyttes (men kun én funksjon om gangen). 
  I nødssituasjoner (som hvis pasient sitter fast) skal du trykke på    
  ”STOPP” knappen. I stedet for den eksisterende nødstoppen vil det  
  nye Reflex- dusjsetet bli utstyrt med en rød ”STOPP”-knapp. Denne  
  knappen har samme funksjon som nødstoppen, men er styrt  
  elektronisk og ikke mekanisk. Når du trykker på ”STOPP”-knappen,  
  tennes den røde lampen ved siden av knappen, og setet KAN IKKE  
  LENGER BETJENES MED NOEN AV KNAPPENE! Alle betjenings- 
  funksjonene er slått av. Forsøk først å rette opp problemet. Setet vil  
  oppføre seg som når det er ute av driftsmodus. Setet kan stilles  
  tilbake til driftsmodus ved å holde de to ”heve”-knappene inne  
  samtidig, denne gangen i 5-10 sekunder (dette for å motvirke  
  feilaktig bruk av knappen). Det er selvfølgelig ikke meningen at  
  ”STOPP”-knappen skal brukes på noen annen måte en nødstoppen  
  (dvs. kun i nødssituasjoner).  
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Setets sikkerhetsinnretning:  Styreenhetene har en ”programvarestyrtsikkerhets- 
                                                innretning” som fungerer slik:     

         Dersom setet brukes av pasienter over 135 kg, vil 
programvaren vanligvis skru av styreenhetene (det 
registreres en høyere belastning av batteriet enn  
normalt). Lampen (ved siden av batteriet) vil da  
blinke grønt og rødt annen hver gang for å  
signalisere at maxbelastningen er overskredet. Det  
er nå mulig å senke setet, men ingen andre  
funksjoner kan benyttes. 
Dersom denne funksjonen ikke virker som følge av  
funksjonsfeil, er det alltid mulig å senke setet med  
sveiven som følger med setet (sveiv sakte for best  
resultat).  
Vi ser på muligheten av å koble ut motorene i slike  
situasjoner, slik at sveiven kan svinges hurtigere og  
lettere.   

Situasjonen er vanligvis slik:     
(Lampen ved batteriet)     
Lampen lyser ikke:  setet er ”ute av           

driftsmodus og kan           
ikke brukes      

Lampen lyser grønt:  setet kan betjenes           
(etter at du har           
trykket på heveknappene    

                                                                                     i 3 sekunder) 
Lampen blinker grønt og rødt: belastingen på setet er 

for høy, kun 
senkefunksjonen virker 

Lampen blinker rødt: batteriene må lades 
(sete kan fortsatt 
betjenes) 

Lampen lyser rødt hele tiden: batteriene må lades 
straks  (sete kan ikke 
lenger brukes)  

Etter at du har trykket på ”STOPP”-knappen 
LAMPEN (ved STOPP-knappen) lyser rødt:  setet er koblet av og ikke 

i”driftsmodus” ingen av 
funksjonene kan 
benyttes setet kan settes 
i driftsmodus ved å holde 
heveknappene inne i  
5-10 sekunder  

ADVARSEL!  Dersom ingen av funksjonene benyttes på over en time, vil setet    
koble seg ut av driftsmodus. Ingen av funksjonene kan da  
brukes (ingen av lampene i displayet lyser).  

ADVARSEL!
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Lading av batteriene: Sørg for at batteriene lades regelmessing, og før lampen  

lyser jevnt rødt. Batterier som er helt flate, må lades i 10  
timer for å nå full styrke (24V). Det er ikke nødvendig å  
lade  batteriene hver dag! 

Funksjonsfeil:  De nye styreenhetene er konstruert helt på nytt av Lopital.    
Ingen deler kan derfor benyttes ut med deler fra forrige  
modell. Alle deler som kan utsettes for fukt, har fått ekstra 
beskyttelse.         

Forhandler:               

Leverandør: Lopital Nederland B.V 
                  Internett: www.lopital.nl

 

                  E-post:    info@lopital.nl  

Stamveien 6 – 1481 Hagan 
Postboks 133 -  1483 Skytta 

Tlf: 67 06 49 00 – Faks: 67 06 49 90 
E-post: firmapost@medema.no

 

www.medema.no 

http://www.lopital.nl
http://www.medema.no

