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Innledning 
 
Triton IQ  er designet for å tilby optimal sittekomfort i kombinasjon med alle nødvendige 
støttefunksjoner.  Stolene finnes i fire størrelser, og kan tilpasses til barn fra 6 måneders alder opp til 
voksen.  
Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sittesystemet Triton IQ, instruksjon i sikker bruk, 
samt veiledning i hvordan man tilpasser utstyret optimalt. Vennligst les all informasjonen i dette heftet 
før utstyret tas i bruk, og ta vare på det til senere bruk. Sørg for at alle som betjener hjelpemiddelet 
har satt seg inn i denne veiledningen, og er inneforstått med sikker bruk av utstyret. 
Håndboken gir veiledning i fagmessig korrekt brukertilpasning, instruksjoner i sikker anvendelse, samt 
opplysninger om vedlikehold, kontroll og montering. 
Utstyret bør leveres og tilpasses av fagpersoner, som kan foreta korrekte justeringer, samt kontrollere 
at alt fungerer som det skal. 
 
 
Plassering av serienummer og størrelsesangivelser 
 
 
 
  

Serienummer 
Dette er plassert på 
innsiden av 
ryggvinkelreguleringen 
bak nedre del av 
seteryggen. 

Kjørehåndtakets 
størrelse 
Denne kan avleses på 
høyre side av håndtaket, 
der dette går i inngrep 
med understellet. 

Sitteenhetens størrelse 
Denne er avmerket på høyre 
side av setet, rett over 
benstøtteinnfestningen. . 

 



    
 

Mål og nyttig informasjon 
 

 
 
  



    
 

 
Komponenter som inngår  

 

A Hodestøtte 

B Skulderstøtter 

C Sidestøtter 

D Hoftestøtter 

E Sacrumstøtte 

F Armlener 

G Benstøtte 

 
 
  



    
 

Viktig sikkerhetsinformasjon  
 
Vi i JCM pålegger oss selv kun å tilvirke hjelpemidler av ypperste kvalitet. Alle våre produkter 
oppfyller EU-direktivenes krav til sikkerhet og miljø. Uansett vil feilaktig bruk kunne utgjøre en 
risiko. Vi vil derfor på det sterkeste anbefale at man alltid handler i tråd med veiledningen 
under. 
 

Spesielt viktige forhold er merket med:  
 

 Se til at alle justeringsmekanismer er komplette og i orden før bruk. Skulle det være en fare for 
at barn eller andre uautoriserte personer foretar uønsket løsning av de manuelle 
justeringshendlene/-rattene, vil vi anbefale at disse erstattes med maskinskruer. 

 

 Etter enhver tilpasning av Triton IQ med aktuelt tilleggsutstyr skal man se til at skruer, muttere, 
fingerratt, hendler og andre fikseringsmekanismer er forsvarlig strammet til i riktig posisjon. 
Sjekk jevnlig at ikke noe har løsnet. Bevegelige deler skal ikke overstrammes. 

 

 Fiksasjonsbelter og vester må være på plass, og korrekt tilpasset brukeren før hjelpemiddelet 
tas i bruk. (Se side 8 og 9.) 

 

 Når Triton IQ brukes på inneunderstell skal underlaget være flatt og jevnt. Stolen kan flyttes 
mellom forskjellige aktivitetsområder. Av sikkerhetsgrunner skal man alltid sette 
hjelpemiddelet til bake i ”nøytral” posisjon før slik flytting. (Det vil si at sitteenheten senkes 
ned, sete og rygg rettes opp etc.) Etter at stolen har blitt flyttet, og for øvrig alltid når den er i 
bruk, skal bremsene være på. Inneunderstellene er laget for innendørs bruk, men kan tas med 
ut kortvarig i forbindelse med forflytning mellom bygninger. 

 

 Tunge gjenstander på bordet vil påvirke stolens stabilitet. Tilpasning av stolen med annet enn 
Triton IQs standard bord kan også virke vesentlig inn på stabiliteten, og må derfor vurderes og 
testes ut på forhånd. 

 

 Hvis man på noe tidspunkt observerer at områder av brukerens hud fortsatt er rødlige etter at 
vedkommende har vært ute av stolen i 10 minutter, må man straks kontakte den/de som har 
forestått tilpasningen. Slikt kan tyde på at områder av sitteenheten gir for stort press mot 
brukeren. Dette kan forekomme hvis stolen nylig er levert, og man er i en fase av 
ettertilpasninger. Det kan også skje hvis brukeren blir plassert feil i stolen, har vokst, eller når 
det foreligger underliggende medisinske problemer. Det kan i slike tilfeller være nødvendig å 
ta en ny gjennomgang av hele sittesystemet. 

 

 Hold hjelpemiddelet borte fra sterke varmekilder, sigaretter og åpen ild. 
 

 Hvis du får mistanke om at hjelpemiddelet er i stykker, skal det ikke lenger brukes. Kontakt 
kvalifisert personell umiddelbart. 

 

 Utstyret er forsynt med informasjon på forskjellige steder. Denne skal IKKE fjernes, endres 
eller overdekkes. 

 

 All modifisering, oppgradering, reparasjon og service skal KUN utføres av kvalifisert personell.  
  



    
 

Viktig sikkerhetsinformasjon – tilleggsutstyr   
 
Den multijusterbare hodestøtten 
Vingene på hodestøtten bør normalt være vinklet ca. 45˚. IKKE klem vingene for tett inn mot hodet. Se 
til at hodestøtten er tilpasset på en måte som gjør at barnet ikke får tredd hodet på utsiden av den, og 
satt seg fast. 
 
Mykfiksering og sidestøtter 
Se til at slikt utstyr ikke plasseres slik at det generer en eventuell PEG/mavesonde. 
 
Innvendige lårstøtter 
Disse er konstruert for å holde brukerens knær fra hverandre, slik at man oppnår en tjenlig stilling i 
hoftene. De skal IKKE brukes for å hindre vedkommende i å skli fremover i stolen. Lårstøttene felles 
ned ved forflytning inn i og ut av stolen. 

 
Fotplater med fikseringsremmer 
Remmene bør kun festes når brukeren har sko på. 
 
Bordet 
Bordet skal IKKE tjene til å holde barnet inne i stolen. Sørg alltid for at hoftebeltet og eventuell annen 
mykfiksering brukes til dette.  Se til at bordfestene er strammet til på begge sider. Hvis bordet blir 
skadet, skal man forvisse seg om at dette ikke utgjør noen fare for brukeren. Legg aldri igjen hete 
gjenstander på bordet når barnet ikke er under oppsyn. 
 
 
 
 
Bruk av bremsene (inneunderstell) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lås alltid bremsene når stolen er ment å skulle stå i ro. 
  

Aktivering av bremsene 
Trå på låsepedalen (B) med 
foten. For å sikre at stolen 
står støtt, bør alle bremsene 
være på. 

Løsning av bremsene 
For å løsne bremsene dytter du 
bremsepedalen opp igjen med 
skotuppen. Når samtlige 
bremser er løse, kan 
hjelpemiddelet trille fritt i alle 
retninger. 



    
 

Viktig informasjon om bruk av vest  
 
En vest skal tilpasses med STOR OMHU, og 
følgende hensyn bør alltid ivaretas: 

 Skulderstroppene bør aldri få mulighet 
til å gli inn mot, eller på noen som helst 
måte klemme mot halsen på barnet. 

 Remmene bør aldri strammes for 
hardt. 

 Tverremmen på brystvesten skal ikke 
sitte høyere enn midt på barnets bryst. 

 Når barnet har på seg vest, skal det 
også alltid bruke hoftebelte, slik at det 
ikke får mulighet til å skli ned og få 
tverremmen mot halsen. 

 Tilpass alltid belte og vest slik at 
utstyret gir barnet den støtten det 
trenger, samtidig som det er 
komfortabelt i bruk. Hvis barnet tar av 
eller på seg klær, skal remmene 
justeres tilsvarende. 

 
 
 

Triton IQ er forsynt med slisseføringer (A) for 
de øvre vestremmene, plassert på hver side 
øverst på stolryggen. Remmene føres 
gjennom disse, og fikseres i spennene (B) 
under. 

De nedre vestremmene fikseres i spennene 
som sitter montert på hoftestøttebeslagene 

 
Festing av beltene 

 Tre remmen gjennom spaltene i 
spenna. 

 Remmen strammes til slik at 
den gir tilstrekkelig fiksering, og   
samtidig føles behagelig. 

 Deretter klikker man spenna på 
plass, slik at remmen fikseres i 
riktig posisjon. 

 
De samme forholdsregler som her 
fremheves, skal iakttas ved enhver bruk 
av forskjellig utstyr til mykfiksering. 
 

 Hvis man oppdager noen 
som helst risiko for at barnet kan få 
halsen i klem mot noen av remmene, 
SKAL VESTEN TAS AV 
UMIDDELBART. 

  



    
 

Viktig informasjon om bruk av hoftebelte 
 
Feil bruk av hoftebelte kan sette brukeren i fare. Vi anbefaler at man alltid ivaretar følgende 
hensyn når hoftebelte brukes: 
 
Tilpasning av hoftebeltet 
Beltets innfestningsvinkel til sitteenheten virker direkte inn på hvilket drag det gir mot bekkenet. 
Ting å tenke på: 

 En innfestningsvinkel på 60˚ fra seterammen vil plassere hoftebeltet foran og nedenfor de 
fremre hoftespissene (ASIS), og derigjennom redusere sjansen for at en pasient med 
bakovertippet bekken sklir ned under beltet. 

 En høyere innfestning av de øvre remmene på en y-sele vil medvirke til at bekkenet tippes 
bakover. Dette kan være gunstig for personer med framovertiltet bekken. 

 De nederste remmene på en y-sele festes til stolen i en vinkel mellom 45˚ og 90˚, for å hindre 
at hoftebeltet sklir opp i maven eller vrir seg. 

 Innfestningsvinkelen kan også måtte bestemmes av andre forhold, så som sår på bekkenet, 
ustabile hofteledd eller PEG/mavesonde.  

 
Stramming av beltet 
Hold beltet stramt med justeringsremmene under tilpasning og gjennom daglig bruk, slik at polstrene 
holder seg på riktig plass. Polstrede belter bør strammes så mye at polstrene møtes. Upolstrede belter 
bør dras til slik at strammeremmen blir omtrent 7,5 cm lang ut fra spenna. Opplæring er viktig her. 
 
Valg av størrelse 
Mål hoftebredden for å kunne velge riktig beltestørrelse. Den anbefalte fremgangsmåten for å fastslå 
hoftebredden, er ved å bestemme avstanden mellom de store lårbensknutene (trochanter-vidden). Om 
dette ikke lar seg gjøre, kan man måle avstanden mellom de fremre hoftespissene (ASIS), og legge 
på 5 cm. På et korrekt valgt belte skal polstrene dekke alle benframspring. 

 Se alltid til at barnets bekken står symmetrisk, og er sikkert plassert inn mot stolryggen. 

 Sjekk alltid at hoftebeltet og en eventuell vest holder barnet støtt og komfortabelt. De skal 
slutte tett til. En tommelfingerregel er at det skal være mulig å stikke to fingre inn under 
beltet/vesten. 

 Etterlat aldri barnet alene i stolen uten at hoftebeltet er festet. 

 Bruker man vest, skal man også alltid anvende hoftebelte samtidig. 

 Endrer man stolens ryggvinkel, må man også alltid retilpasse hoftebeltet og vesten, slik at 
sikkerheten ivaretas. 

 
  



    
 

Alle seler og 
vester må være 
sikkert festet bak 
på stolryggen. 

Tilpasning av hoftebelte og vest 
 

Denne skissen viser anbefalte plasseringer av brystvest og hoftebelte: 
 
  

Tilpasning 
av 

brystvest. 

Tverremmen på 
brystvesten skal ikke 
sitte høyere enn midt 
på brystet. 

Innfestning av 
øvre rem på en 
y-sele 

Innfestning av 
øvre rem på en 
y-sele 

Innfestning av 
nedre rem på en y-
sele 



    
 

Nyttig informasjon om tilpasningspunkter og bruk av hendler og fingerratt 
 
Tilpasningspunkter under setet 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riktig bruk av hendlene 
 
Fjern aldri hendlene. Du får da ikke justert stolen senere. 

 Bruk: Drei hendelen med urviseren for å stramme, og mot for å løsne. 

 Hvis noe kommer i veien for hendelhåndtaket: Dra håndtaket rett ut mot deg (A). Det blir 
da frigjort fra skruedelen.  

 Mens du holder håndtaket ute, dreier du det til en posisjon hvorfra det igjen kan betjenes. 

 Slipp håndtaket inn igjen til inngrep med skrudelen (B), og fortsett tilstrammingen/ løsningen. 

 Gjenta dette der det er nødvendig på grunn av trange forhold.  
 

  

Skruer til 
justering av 
setedybden 

Vinkeljustering 
av benstøtten 

Festespenne for nedre 
rem på y-selen 

Breddejustering 
av fotplatene 



    
 

Bruk av de fjærbelastede innstillingsboltene 
 
Bruk av innstillingsboltene (Kun for låsefunksjoner) 
For å åpne en innstillingsbolt, drar du knotten rett ut, vrir den 90˚ mot urviseren (B), og slipper den. 
Den vil da stå i åpnet posisjon (C). 
 

 
 

       Låst                                                    Vri                                                       Åpen 
 
 
Justering av skulderstøttene 
 
Bredderegulering 

  Løsne unbrakoskruen (A) en halv  
 omdreining, og skyv støtten inn eller  
 ut til ønsket posisjon. 

 Skru til igjen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Løsne fingerrattet (B)gjennom å skru  
det et par omdreininger mot klokka,  
og trykk det ned. Skulderstøtten er  
nå frigjort, og kan plasseres i ønsket vinkel. 

 Slipp deretter fingerrattet opp, og skru det til igjen.  
 

 
 

 Det er også mulig å posisjonere skulderstøtten uten å trykke ned fingerrattet. Men dette  
 anbefales ikke, da det vil slite på mekanismen. 
  



    
 

Montering av seteenheten 
 

 Sjekk alltid at understellet står stabilt og med bremsene låst, når seteenheten skal  
              settes på. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   Posisjoneringspluggene senkes ned i spaltene  
   på understellets topplate. 
 

Sjekk alltid at posisjoneringsklakkene er helt på plass og setet forsvarlig låst fast på 
understellet før hjelpemiddelet tas i bruk. 

 
Etter at seteenheten er blitt satt på plass første gang, eller utstyret har vært gjenstand 
for retilpasning, skal man sjekke at hjelpemiddelet er stabilt, før det tas i bruk. 

  

 Det er to utstansete spalter i 
understellets topplate (A), som 
passer med to 
posisjoneringsklakker (B) under 
på seterammen. 

 Hold seteenheten over 
understellet med 
posisjoneringsklakkene (B) over 
den brede framenden på 
spaltene (A). 

 Sett setet forsiktig ned på platen, 
slik at posisjoneringsklakkene (B) 
går ned i spaltene (A). 

 Sett setet forsiktig ned på platen, 
slik at posisjoneringsklakkene (B) 
går ned i spaltene (A). 

 Skyv setet bakover på understellet, 
inntil posisjoneringsklakkene 
”klikker” på plass. 

 Se til at seteenheten sitter 
skikkelig fast på understellet før du 
tar hjelpemiddelet i bruk 

Sitteenheten skyves på plass bakover. 



    
 

Fjerning av setet fra understellet 
 

 
 Løs ut den fjærbelastede innstillingsbolten (C) under topplaten på understellet, og skyv 

setet fremover, inntil det kan løftes av. 
 
 
Manuell høyderegulering (hydraulisk) 
 
Det multiregulerbare understellet passer til alle størrelser av Triton IQ. Det betjenes med en hydraulisk 
pumpemekanisme. 
 
 
For å heve setet opp 
Tråkk gjentatte ganger på 
pumpebøylen inntil ønsket 
høyde er oppnådd. (Setet 
løfter seg et stykke for 
hvert tråkk.) 
 
For å senke setet 
Sett foten under 
pumpebøylen, og skyv 
den lett oppover. (Setet 
siger da automatisk ned.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elektrisk høyderegulering 
 

 
Sørg for at hjelpemiddelet er fritt for hindringer når høydereguleringen betjenes.  

OPP  
Tråkk pumpebøylen ned. 

NED  
Løft bøylen opp med foten. 



    
 

Tiltfunksjonen 
 
Sørg alltid for at understellet står stabilt og med bremsene låst, før du betjener 
tiltfunksjonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Løs ut låsemekanismen på håndtaket gjennom å 
trykke på den lille knasten (A). 

 For å tilte bakover: Trykk inn håndtaket (B) med den  
ene hånden og slipp kjørebøylen nedover, samtidig som  
du støtter stolen med den andre hånden. Tilt til ønsket 
posisjon. 

 For å tilte fremover: Trykk inn håndtaket (B), og skyv 
kjørebøylen frem, samtidig som du støtter stolen med den  
andre hånden. 

 

 Når setet er kommet i   
ønsket posisjon, slippes 
håndtaket (B),og 
tiltmekanismen låses. 

 Sjekk at knasten (A) på 
håndtaket smetter tilbake i 
lukket stilling. Dette sikrer 
at tiltmekanismen forblir 
låst. 

 
Omsorgspersonen må støtte og kontrollere tiltbevegelsen når håndtaket er trykket inn. 
Hvor mye støtte som trengs, vil avhenge av størrelse og vekt på brukeren. Vi anbefaler 
at man gjør seg kjent med denne funksjonen før man plasserer brukeren i    

 stolen.  
 
Nedfelling av kjørehåndtaket 
 

 

 Bruk kun kjørehåndtaket til å forflytte stolen.  
Det bør være nedfelt når det ikke er i bruk. 

 Press inn knappene (C) på hver side av håndtaket. 
  

 Fell ned øverste 
del av 
kjørebøylen 
manuelt. 

 For å felle den 
opp igjen, drar 
du håndtaket 
opp, inntil du 
hører det klikke 
på plass. 



    
 

Vinkling av ryggen 
 

 Trykk sammen de to hendlene (A) nede 
på stolryggen, slik at låsesplintene går ut 
av inngrep med posisjoneringshullene 
(B) sine. 

 Men du holder hendlene sammen, 
holder du i øvre kant av setet med den 
andre hånden, og skyver/trekker ryggen 
til ønsket vinkel. 

 Slipp låsesplintene tilbake igjen i 
posisjoneringshull (B) som samsvarer 
med den nye ryggvinkelen. 

 Sjekk alltid at låsesplintene er fullstendig 
i inngrep med hvert sitt 
posisjoneringshull, før du plasserer noen 
i hjelpemiddelet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulering av rygghøyde – dynamisk rygg  
 

 Ta bort ryggputa, som sitter fast med trykknapper. 

 Løsne de to umbracoskruene (A) på ryggplata. 

 Skyv ryggplata opp eller ned til ønsket posisjon. 

 Stram til de to umbracoskruene igjen. 

 Sett på plass igjen ryggputa. 
  



    
 

Regulering av setedybde  
 

 Løsne umbracoskruene (A)  - 
uten å fjerne dem -  på hver side 
av setet. 

 Skyv setet fram eller tilbake for å 
oppnå ønsket dybde. 

 Lås posisjonen gjennom å 
stramme til umbracoskruene 
igjen. 

 
Etter at seteenheten er 
blitt satt på plass første 
gang, eller utstyret har 
vært gjenstand for 
retilpasning, skal man 
sjekke at 
hjelpemiddelet er 
stabilt, før det tas i 
bruk. 

 
 

 
 
 
 

  

Etter at du har justert setedybden, skal du alltid sjekke at setet er ordentlig 
fiksert. Dette skal også være del av det jevnlige ettersynet av stolen. 

Benlengdeforskjell kompenseres gjennom å dybdejustere de to separate 
uttrekksputene foran på setet, som vist over. 



    
 

Tilpasning av bord  
 

 Stolen må være forsynt med armlener når man skal 
bruke bord. 

 Hold bordet i bakkant med begge hender, og trekk ut 
de fjærbelastede låseknastene (A) på hver side med 
fingrene. 

 Legg bordet oppå armlenene (B), og skyv det inn til 
ønsket dybde. 

 Slipp låseknastene, og se til at de går i inngrep med et 
av de avlange posisjonshullene (C) på hver side under 
armlenspolstrene. 

 Sjekk at bordet sitter ordentlig fast før det blir tatt i 
bruk. 

 
 

 
 
 
 
Regulering av sacrumstøtten (korsbensstøtten)  
 
Høyderegulering 

 Ta bort puten fra sacrumstøtten. 

 Løsne de 2 umbracoskruene 
(A) på platen. 

 Flytt sacrumstøtten opp eller 
ned i slissesporet. 

 Stram til skruene igjen når 
støtten står i ønsket posisjon.  

 
 
Vinkel- og dybderegulering 

 Løsne låseskruen (B) ved hjelp 
av 4 mm unbraconøkkelen som 
følger med stolen. 

 Sacrumstøtten kan nå 
posisjoneres i vinkel og dybde. 

 Lås til skruene igjen når støtten 
er i ønsket posisjon. 

 Merk at sacrumstøtten også kan 
bidra til å kompensere for et skjevrotert 
bekken, gjennom at dybden på høyre og 

venstre side fikseres forskjellig

 
  



    
 

Regulering av hoftestøttene 
  

 Løsne låseskruen (A) en 
hel omdreining ved hjelp 
av 4mm unbraconøkkelen 
som følger med stolen. 

 Hoftestøtten kan nå 
beveges fritt sideveis i 
sporet (B). 

 Lås til skruene igjen når 
støttene står i ønsket 
posisjon. 

 
Vinkling av hoftestøtten 

 Løsne fingerskruen (C) et 
par omdreininger mot 
klokka, og trykk den ned. 

 Støtten er nå frigjort, og 
kan plasseres i ønsket 
vinkel. 

 For å fiksere posisjonen, slippes trykket på  
fingerskruen, og den skrus deretter til igjen. 

 
 

 
 

 

 
De innvendige lårstøttene hjelper brukeren til å sitte 
med abduserte ben. Dette kan bidra til å dempe 
muskeltonus, skape en bredere sittebasis og 
opprettholde en gunstig posisjon i hoftene.  
 
Tilpasningen foretas slik: 

 Løsne skruene A og B med 4mm 
unbraconøkkelen som følger med stolen. 

 Støtten er nå fri, og kan dreies til ønsker 
posisjon. 

 Dra til skruene igjen

 Trykk inn knappen (C), og fell støtten ned. 

 Støtten smekker automatisk tilbake i låst posisjon, 

når man feller den opp igjen



    
 

 
Disse kan være til hjelp ved betydelige asymetrier i bekken og lår, der den ene foten kan ha en 
tendens til å ville falle ut på siden av setet. 

 

 De utvendige lårstøttene er forsynt med avlange slissespor til regulering sideveis i 
bredden, hvorigjennom de festes med to 4mm unbracoskruer (A) og stoppskiver(B) under 
setet, slik bildet viser.   

  



    
 

 
Regulering av hodestøtten 
 
Regulering av sidevingene 
Denne mekanismen gir mulighet for å vinkle sidevingene, slik at du oppnår ønsket grad av støtte 
lateralt mot hodet. 

 Dra opp glidelåsen bak på trekket, og løs hendlene (A) på hver side. 

 Sidevingene kan nå vinkles til ønsket posisjon. 

 Stram til hendlene igjen, slik at tilpasningen blir fiksert. 
 
Vinkling av hodestøtten 
Denne mekanismen gir mulighet til å vinkle hodestøtten opp eller ned, for å optimalisere hodets og 
nakkens stilling. 

 Løsne de to justeringsleddene ved å dreie begge hendlene (B) mot urviseren. 

 Hodestøtten kan nå vinkles til ønsket posisjon. 

 Dra til hendlene igjen, slik at tilpasningen blir fiksert. 
 
 
 
Høyderegulering av hodestøtten 

 Løsne håndrattet (C). 

 Flytt hodestøtten opp eller ned i stangføringen bak på stolryggen. 

 Skru til håndrattet igjen, slik at tilpasningen blir fiksert. 
 

 
 

 
Sjekk alltid at hodestøtten er godt fiksert, og at sidevingene ikke klemmer mot hodet. 
Ideell stilling for vingene vil være rundt 45˚. 

 
 
 
  



    
 

Regulering av sidestøttene  
 
Høyde- og bredderegulering 

 Løsne begge 
umbracoskruene (A) med 
nøkkelen som følger med 
stolen. 

 Skyv sidestøttene opp eller 
ned i den vertikale spalten 
(B) i stolryggen, for å finne 
riktig høyde. 

 Skyv dem ut eller inn 
horisontalt for å finne riktig 
bredde/avstand til kroppen. 

 Stram til skruene igjen for å 
fiksere tilpasningen. 

 
Utsvingfunksjonen 

 Trekk ned den fjærbelastede innstillingsbolten (C). 

 Vipp ut sidestøttene, for å lette inn- eller uttakning av brukeren fra stolen. 

 Når du er ferdig, vippes støttene  inn igjen, inntil de smekker i lås. 
 

Se til at sidestøttene ikke står for høyt opp i armhulen på brukeren eller klemmer for 
hardt mot brystet, gjennom å dra en finger fram langs innsiden av hver støtte. Se også 
til at sidestøttene ikke er til sjenanse for en eventuell PEG/ mavesonde. 
 

 
  



    
 

Regulering av armlenene 
 

 
Den fjærbelastede innstillingsbolten (A) gjør det mulig å regulere 
høyden på armlenene, og derigjennom også høyden på bordet. 

 Trekk innstillingsbolten (A) ut, flytt armlenestangen til 
ønsket høyde, og slipp låsesplinten tilbake igjen i et 
posisjoneringshull som samsvarer med dette. 

 Se til at splinten har entret hullet fullstendig

 
Armlenene på Triton kan vinkelreguleres, slik at et eventuelt bord 
blir stående vannrett uavhengig av hvilken grad av tilt brukeren 
sitter i. 

 Løsne fingerrattet (B) et par omdreininger mot klokka.  

 Trykk fingerrattet inn, og drei armlenet til ønsket vinkel. 

 Slipp fingerrattet opp igjen, og skru det til igjen med 
urviseren. 

 Dra ut den fjærbelastede innstillingsbolten (C), og trekk 
armlenet (med påmontert hoftestøtte) opp og av.  

 Tilbakesetting skjer ved at man setter armlenet tilbake 
igjen på fikseringsenheten (D), trekker innstillingsbolten 
(C) ut igjen, skyver armlenet ordentlig i inngrep, og slipper 

bolten for å låse det fast

 

 
Innstillingsbolten (C) skal være lett å trekke ut. Føler du motstand, så sjekk at ikke 
armlenene er utsatt for vektbelastning. 
 
Se alltid til at armlenene er godt fikserte, før stolen tas i bruk. 
 

  



    
 

 
 
 
 

Triton IQ har delte benstøtter som kan reguleres uavhengig 
av hverandre. 

 Trekk ut den fjæbelastede innstillingsbolten (A) og 
drei benstøtten til ønsket vinkel. 

 Slipp bolten tilbake igjen i det nærmeste 

posisjonshullet for å låse stillingen

Dette kan være nyttig ved inn- og utstigning, eller hvis stolen 
skal brukes på et alternativt understell med egne intergrerte 

benstøtter

 Fjern sikringsknotten (B) med 4mm unbraconøkkelen 
som følger med stolen. 

 Trekk ut innstillingsbolten (A) med den ene hånden, 
og drei og løft av benstøtten med den andre. 

 Tilbakesetting av benstøtten skjer i motsatt 
rekkefølge. 

 Skru til slutt sikringsknotten tilbake

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



    
 

 Løsne fingerrattet (A) et par omdreininger 
mot klokka. 

 Trykk fingerrattet inn, og drei fotplaten til 
ønsket vinkel. 

 Fikser posisjonen gjennom å slippe trykket 
på fingerrattet, og skru det til igjen med 
urviseren. 

 

 Trekk ut innstillingsbolten (C) med den ene hånden, og skyv fotplaten til ønsket høyde med 
den andre. 

 Lås den valgte høyden gjennom å slippe innstillingsbolten tilbake igjen i det nærmeste 
posisjonshullet. 

 Se til at bolten er ordentlig i lås før utstyret tas i bruk. 

Dette kan være nyttig ved inn- og utstigning

 Trykk inn knappen (B) med den ene hånden, og vipp opp fotplaten med den andre. 

 Nedfelling skjer i motsatt rekkefølge

Fotstyrerne kan viddereguleres for tilpasning til riktig fot-/skostørrelse, og de kan posisjoneres i dybde, 
bredde og grad av rotasjon. 

 Løsne skruene (D) på den ene eller begge fotstyrerhalvdelene ved hjelp av den medfølgende 
unbraconøkkelen. 

 Tilpass til riktig fot-/skostørrelse, og dra til skruene igjen. 

 Løsne skruene (E) ved hjelp av den medfølgende unbraconøkkelen, og skyv fotstyrerne til 
ønsket dybde, og vri dem eventuelt også samtidig til optimal grad av rotasjon. 

 Dra til skruene igjen for å fiksere posisjonen. 



    
 

 Trekk ut innstillingsbolten (F) med den ene hånden, 
og skyv fotplatene sideveis til ønsket stilling med den 
andre. 

 Lås posisjonen gjennom å slippe innstillingsbolten 
tilbake i det nærmest korresponderende 
posisjonshullet. 

 Se til at bolten har entret ordentlig, før utstyret tas i 
bruk. 

Fotplatene kan forsynes med fot- eller ankelfikseringer. 
Tre reimene gjennom spaltene i fotplatene, og lås dem fra undersiden med spenner. 
 

  



    
 

Klargjøring av den dynamiske ryggen (for spasmeopptak) 
 

Den dynamiske ryggmekanismen må ikke modifiseres eller gjøres til gjenstand for 
spesialtilpasning. Slike tiltak, samt feilaktig service/reparasjon eller bruk av 
uoriginale komponenter (ikke-SN SUNTOUR-deler) vil gjøre at garantien ikke lenger 

gjelder, samtidig som det kan gi feilfunksjoner med mulige personskader som følge. 
 
Følg retningslinjene for service og vedlikehold. Viser systemet tegn på feil, så som 
oljelekkasje, uvanlige lyder, eller at komponenter synes å være defekte, skal bruken straks 
opphøre, og autorisert personell tilkalles for utbedring. 
Prøv aldri å åpne eller demontere gassdempersystemet. Dette kan føre til alvorlig personskade. 
 
Innstilling av gassdempermotstand og tilbakeføringskraft 
For optimal funksjon og komfort er det nødvendig å tilpasse både motstanden i gassdemperen 
og kraften i tilbakeføringen. Motstanden tilpasses gjennom å justere lufttrykket i demperen, og 
avgjøres av brukerens vekt, sitteposisjon og adferd for øvrig. 
 
 
 
 
Lufttrykket justeres med en standard håndpumpe (A) for bilventil, gjennom 
hovedventilen på demperen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økning av trykket for høyere motstand 
Dette gir sterkere motstand i stolryggen under  
spasmeopptak. (Ryggen vil føles stivere når man  
pressere den bakover.) 

 Slutt pumpeslangen til ventilen (B) bak  
på den dynamiske mekanismen. 

 Pump inn luft for å øke trykket. 

 Trykket kan leses av på  
skalaen på pumpen. 

 
 
 
 
 
 
Reduksjon av trykket for mindre motstand 
Dette gir mindre motstand i stolryggen under  
spasmeopptak. (Ryggen vil føles mykere når 
 man presser den bakover.) 

 Slutt pumpeslangen til ventilen, og trykk på  
knappen (C) på pumpen. Hold den inne inntil ønsket 
 lufttrykk er nådd.  

 
Demperens trykkintervall er fra 50 til 250 psi. Pump aldri  
til et høyere trykk enn 250 psi. Overskridelse av denne  
maksimumsgrensen kan føre til alvorlig skade.  



    
 

Innstilling av tilbakeføringskraft 
Justering av tilbakeføringssystemet gjøres 
for å tilpasse hvor sterkt og raskt ryggen 
skal vende tilbake til utgangspunktet etter 
at en spasme har sluppet. 
Motstandstrykket man har valgt, brukerens 
vekt, sittestilling og adferd for øvrig vil 
være av gjørende for dette. 
 
Dette gjøres enklest som følger: Opphev 
dempefunksjonen helt gjennom å skru det 
røde justeringshjulet (D) med urviseren (i 
retning ”SLOW”). Sett brukeren i stolen, og 
øk dempningen sakte gjennom å skru 
justeringshjulet mot utviseren (i retning 
”FAST”), inntil vedkommende føler at 
tilbakeføringen skjer behagelig og trygt, 
uten at man blir dyttet lenger fram enn til 
utgangspunktet.   
 
Deaktivering av den dynamiske 
ryggfunksjonen 
Noen ganger, for eksempel i forbindelse 
med måltider, kan det være nødvendig å 
deaktivere den dynamiske ryggen. Det 
gjøres slik: 

 Drei hendelen på gassdemperen 
fra posisjon OPEN til LOCKED. 

 Hendelen bør ikke stå i posisjon 
LOCKED til vanlig. Se til at den 
blir satt tilbake til OPEN så snart 
aktiviteten som krevde låsing er 
overstått. 

 
Vedlikeholdsrutiner: 
Den dynamiske ryggmekanismen behøver 
kun begrenset vedlikehold. 

 Bruk vann og såpe for å holde den ren. Bruk aldri høytrykksspyler, da dette kan føre til at vann 
trenger inn i mekanismen. 

 
Før bruk: 

 Sjekk at lufttrykket i demperen holder seg stabilt på ønsket nivå. (Det er normalt at trykket 
faller noe gradvis etter som tiden går.) 

 Se til at tilbakeføringen er korrekt justert. 
 
En omfattende service av den dynamiske ryggmekanismen skal kun foretas av 
autorisert personell. 
 

ADVARSEL! 
Vær oppmerksom på at SR SUNTOUR-støtdemperen er fylt med olje og nitrogen. Det er derfor 
umulig å åpne demperen uten spesialverktøy og nødvendig kunnskap. Forsøk ikke å åpne 
demperen i forbindelse med service. Det kan føre til alvorlig personskade. Det vil heller ikke 
være mulig å få satt demperen sammen igjen. Åpning av demperen vil medføre at 
garantiansvaret bortfaller. 
 
Oppstår det problemer med dempersystemet, skal bruk av stolen opphøre straks, og autorisert 
personell tilkalles. 

  



    
 

Rengjøring og stell 
 
Vi anbefaler følgende prosedyrer for rengjøring. (Det er likevel mulig at enkelte overflatiske rynker kan 
oppstå.) 

Følg den påsydde vaskeanvisningen. Blekemidler, syre, løsningsmidler, skuremidler eller biologiske 
og fenolbaserte rengjøringsmidler skal ikke benyttes. Trekkene skal ikke vrenges, men vaskes med 
utsiden ut, og fortrinnsvis også med glidelåsene trukket igjen. 
 
Metallrammeverket 

 Etter å ha fjernet alle polstre, kan rammeverket vaskes med varmt vann og såpe/vaskepulver, 
alternativt damprengjøres. (Etter damprengjøring kan det hende at utstyret må påføres ny 
merking/nye merkelapper.) 

 Se til at rammeverket får tørke skikkelig etter rengjøringen. 

 Alle bevegelige deler og justeringspunkter må tilføres ny smørning. 
 
 
Ordinært vedlikehold  
Ordinært vedlikehold bør utføres av autorisert personell, som har gode kunnskaper om produktet. (Se 
garantibestemmelsene.) Service-loggen bør da alltid fylles ut.  
Som beskrevet på neste side, vil graden av nødvendig vedlikehold være avhengig av flere forhold 
relatert til bruken av hjelpemiddelet. I tillegg til de spesielle advarslene i forbindelse med justering og 
tilpasning som fremkommer i denne håndboken, bør man forsikre seg om at følgende punkter 
gjennomgår en grundig kontroll minimum hver 6. måned. 
 
Hjul   Løft opp understellet, og sjekk at ingen hjul er skadet, løse eller utslitte. 

Bremser  Fjern fett og smuss som måtte ha bygd seg opp i hjulene, og kontrollér at bremsene stopper 
hjulet når det roterer. (Uteunderstell) 

 Sjekk at de sitter ordentlig på plass, og at det ikke forefinnes tegn på skader eller slitasje. 

Kjørehåndtaket  Sjekk at det fungerer som det skal. 

 Se til at det ikke forefinnes tegn til skade eller slitasje. 

 Se til at håndtakspolstringen er intakt. 

Tiltmekanismen  Løs ut tiltsperren, trekk inn håndtaket, og kontroller at tiltbevegelsen forløper fritt, uten tegn til 
skade eller slitasje verken på håndtaket, selve mekanismen eller kablene. 

 Slipp håndtaket og låseknasten, og sjekk at tiltvinkelen forblir fast og stabil. 

Høyderegulering av 
understell - manuell 

 Pump understellet opp med tomt sete, og se at det løfter stolen fritt opp til maksimal høyde. 

 Gjør deretter samme test med stadig økende vekt i setet fra 40 opp til maksimum 100 kg. La 
hjelpemiddelet stå 10-15 minutter, og sjekk at det ikke siger nedover igjen. Hvis det er vanskelig 
å få til dette i praksis, kan man alternativt gjøre testen med en bruker i setet. 

 Med vekt i setet utløser du så pumpebøylen, og ser til at understellet siger kontrollert og fritt ned 
til laveste posisjon igjen. 

Høyderegulering av 
understell – elektrisk 

 Funksjonskravene er de samme som for manuelt understell, med den forskjell at heving og 
senking her skjer ved hjelp av den elektriske håndkontrollen.  

Sete- og 
ryggpolstring 

 Sjekk at festepunktene for polstrene er i orden. 

 Se etter slitasje. Utslitte polstertrekk kan skape ubehag og hudirritasjon, og kan være vanskelige 
å holde rene. 

Innfestningsflaten 
mellom sete og 
understell 

 Sjekk at det ikke er noen synlige tegn til skade eller slitasje. 

 Sjekk at mekanismen låser setet slik den skal. 

Rammeverk 
(Forutsatt korrekt 
vedlikehold bør 
rammeverket holde i 
minst 5 år uten noen 
form for problemer. 
Men avhengig av 
forholdene 
hjelpemiddelet brukes 
under, kan slitasje 
inntre tidligere, og 
fordre hyppigere 
ettersyn.) 

 Se over alle metallkomponenter, og sjekk at det ikke er synlige tegn til skade eller slitasje. Dette 
gjelder særlig i bevegelige deler og justeringsmekanismene. 

 Se til at det ikke er tegn til defekter i ledd og sveisesømmer. 

 Sjekk at alle innfestninger, skruer, muttere, fjærfester og andre forbindelser sitter stramt og trygt. 

 Se etter tegn til slitasje. Skift ut komponenter som er utslitte, eller har en tendens til å løsne ofte. 

 TRANSPORTFESTEPUNKTER må kontrolleres for å trygge sikkerheten. Se at det ikke er tegn 
til skade, defekter eller slitasje. 

Tilbehør  Skift armlenene og hodestøtten hvis de er utslitte. 

  



    
 

Service i regi av autorisert personell  
 
Hva bør utføres under en service? 
Service er en omfattende kombinasjon av inspeksjon, vedlikehold, eventuell reparasjon, samt 
utskiftning av slitte eller defekte komponenter. Under servicen tar man også med i betraktning 
nødvendige endringer/retilpasninger som må gjøres, fordi brukeren har vokst, eller på annen måte fått 
nye eller endrede behov. Dette i kontrast til det ordinære vedlikeholdet, der – som tidligere nevnt – 
mer rutinemessig inspeksjon og funksjonstesting er det primære. 
Hvor ofte service? 
Vi anbefaler at service gjennomføres minimum hver 6. måned. Men frekvensen bør økes til hver 3. 
måned, dersom utstyret er utsatt for ”hard” bruk. Med dette mener vi: 

 Hjelpemiddelet brukes 8-10 timer daglig. 

 Det brukes minst 6 dager i uken. 

 Det anvendes 11 måneder i året. 

 Brukeren er svært aktiv, enten frivillig eller i form av ufrivillige bevegelser. 

 Brukeren veier mer enn 80% av den maksimale brukervekten. 

 Brukeren sitter i stolen under transport i bil minst to ganger daglig. 
 
Brukes hjelpemiddelet enda mer intensivt enn dette, er det mulig at service bør foretas hver 6. uke 
eller oftere. 
  



    
 

Service-logg 
 
Denne loggen er et viktig verktøy for å dokumentere bruk og vedlikehold av hjelpemiddelet. Den gir 
også viktige pekepinner om framtidige behov for service. Den bør fylles ut hver gang hjelpemiddelet 
har gjennomgått inspeksjon, service eller annen oppgradering.  
 
Hjelpemiddelets serienummer: 
Dato for utlevering: 
Nye batterier utlevert dato: 
 

Dato  Hva er utført Instans Signatur 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  



    
 

Garantibestemmelser 

 
Som et tillegg til de generelle betingelsene, gir vi en garanti på 2 år på rammen på hjelpemiddelet vi 

leverer. 
Dersom det foreligger en beviselig material- eller produksjonsfeil, blir alle deler dette gjelder, erstattet. 
Ved endringer og inngrep i konstruksjonen utover det som må til for å tilpasse hjelpemiddelet til 
brukerens kroppsstørrelse, er vi som produsent ikke lenger ansvarlig. 
Vi tar forbehold om tekniske endringer. 
 
OBS: Spesialutførelser omfattes ikke av erstatningsordningen! 

 
Vi påtar oss ikke ansvar for skader som oppstår hvis Triton IQ brukes sammen med andre fremmede 
produkter. Dette kan under visse omstendigheter føre til store skader. Unntaket er dersom vi 
uttrykkelig har tillatt bruken av slike produkter.  
Videre omfatter ikke garantien mangler som oppstår på grunn av naturlig slitasje, uforholdsmessige 
belastninger, skader som følge av vold, samt ikke-forskriftsmessig bruk. 
Garantien gjelder heller ikke dersom det ved reparasjoner ikke er benyttet originale reservedeler fra 
Medema-gruppen AS. 
Dersom hjelpemiddelet brukes i ikke-forskriftsmessig stand, eller dersom de sikkerhetstekniske 
rådene som er gitt i denne bruksanvisningen ikke følges, er leverandøren ikke ansvarlig for skader 
som måtte oppstå som følge av dette.  
Ved endringer/spesialtilpasninger som er utført av andre enn Medema-gruppen AS, bortfaller 
leverandørens garantiansvar. 
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Notater:
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