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1. Kirurgsstol Carl 
Tack för att ni har valt en Rini kirurgsstol Carl. 
 

Stolen erbjuder utmärkt komfort med sin ergonomiska design vilket 
möjliggör hög effektivitet vid dagligt patientarbete för kirurger och 
sjukvårdspersonal. 
 

Modellen R6 levereras med Rinis patenterade säkerhetsarmstöd "Rilis" 
som med hög precision kan ställas in i den position som önskas. Modell 
R7 är utrustad med "Engrepps" armstöd som är populära när mindre 
justeringar behöver göras under operation. Kirurgsstolarna är speciellt 
konstruerade för mikrokirurgi och är utvecklade i samarbete med kirurger 
i Sverige och internationellt. 

Rini utvecklar ständigt befintliga och nya produkter. Vi sätter alltid 
användaren i centrum och värdesätter synpunkter och idéer som för vår 
utveckling framåt. Så tveka inte att låta oss veta vad ni tycker. 

2. Viktigt – Före användning 
För patientsäkerheten och livslängden hos produkten är det viktigt 
att ta del av följande instruktioner innan användning. Vänligen läs 
denna manual noga och sätt er in i hur produkten ska användas.  

2.1 Uppackning och installation 

Innan produkten packas upp ur sitt emballage kontrollera att inga 
transportskador finns på emballaget. Om det skulle finnas dokumenteras 
det med en bild och rapporteras till transportbolaget samt till Rini. Stolen 
levereras normalt i delar för att spara fraktutrymme och monteras enligt 
följande steg 

a) Sätt hjulstativet på golvet och om den inte redan är monterat, så 
montera gaskolven i konan i hjulstativet. 

 

 

 

 

 
       Carl Swing          Carl Spring 

b) Carl Spring har en kona som ska placeras på den tjockare änden av 
gasfjädern (se bilden nedan). För alla modeller placeras sedan sätet på 
konan och därefter ryggstödet. 
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c) Avslutningsvis montera armstöden i armstödsfästena. Observera att 
justeringsknapparna för R6 armstöd ska peka ut från stolen. 

3. Produktklassificering och nyckeldata 
Produkten är framtagen för användning i sjukhus, specialistkliniker eller 
liknande vårdmiljö av professionell personal. Produktens riskklass i 
enlighet med MDR 2017/745 bilaga VIII är ”Class 1”. Tidigare 
generationer och liknande produkter ligger även dessa inom riskklass 
”Class 1”. 

Produkten är spårbar via serienummer och Rini har eftermarknads-
övervakning integrerat inom sitt kvalitetssystem som är certifierat enligt 
ISO13485 för medicintekniska produkter. Eventuella incidenter 
rapporteras till relevanta myndigheter i enlighet med gällande lagar. 

Produkten har testats mot tillämpliga standarder vad gäller "Allmänna 

säkerhets- och prestandakrav", "Demonstration av överensstämmelse” 

och omfattas av en "Riskhantering" i enlighet med ISO14971. 

Teknisk specifikation finns i ett separat kapitel i denna manual och 
information om tillverkaren samt var och när produkten tillverkats framgår 
av typskylten nedan. För frågor angående den här produkten ange UDI 
och SN för identifiering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Avsedda användningsområden  

Kirurgsstolarna Carl Spring och Carl Swing är utvecklade för olika typer 
av mikrokirurgi, där kirurgen behöver en stabil sittposition med flexibel 
avlastning för armarna. 

Avsedda användningsområden omfattar, Neurokirurgi, Ögonkirurgi  
Öron- näs- och halskirurgi, Ansiktsplastikkirurgi, Robotkirurgi, 
Dentalkirurgi. 

 

Stolen får endast användas för ändamål specificerade i denna 
manual. All annan användning kan medföra risk för användaren.  
Stolen ska inte användas för kirurger som väger mer än 120kg.  
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4. Stolens grundinställningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Armstöden kan placeras på två alternativa positioner, antingen i 
bakkant eller i framkant av sitsen (bilden visar R6 armstöd). 

2. Höjdjustering av ryggstöd  
3. Justering av vinkel på sits och rygg 
4. Höjdjustering 
5. Fotbroms som verkar på bakhjulen (endast Carl Spring)    

4.1 Modell R6 - "Rilis" säkerhetsarmstöd 

Rinis patenterade säkerhetsarmstöd Rilis har fem inställningar för att 
erbjuda en optimal ergonomisk arbetsposition.  
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5. Låshjul för justering av 
armstödsplatta i längs- och 
sidled.  

4. Knappar för finjustering 
av höjd och läge (Rilis) 

3. Grovinställning av höjd 
på armstödet 

2. Grovinställning av bredd 
på armstödet  

1. Grovinställning av 
position, använd fäste fram 
eller bak.  
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Inställning 1 (grovinställning) 
Flytta armstödets position genom att sätta det i främre eller bakre 
fästet.  

Inställning 2 (grovinställning) 
Höjden på hela armstödet kan grovinställas. Använd låsratten för att 
ställa in lämplig armstödshöjd. 

Inställning 3 (grovinställning) 
Bredden mellan armstöden kan ställas in genom att lossa ratten under 
sätet. 

Inställning 4 
Genom att trycka in knappar kan armstödet justeras för en optimal 
arbetsposition. För att lossa på armstödet behöver man använda två 
händer av säkerhetsskäl. En hand för att röra armstödsplattan upp 
och ner, medan den andra handen trycker in en av knapparna. Ställ 
armstödet i önskad position och släpp sedan knappen för att låsa 
positionen. Observera att justeringen av armstödet ska ske utan 
att det belastas. 
 
Inställning 5 
Armstödsplattan är bågformad och undertill utrustad med en skena. 
Lossa låshjulet för att skjuta armstödet fram och tillbaka. Skruva åt när 
rätt läge ställts in. Armstödet kan också rotera runt det svarta 
låshjulet, vilket tillåter maximal flexibilitet och ergonomisk avlastning. 
Det underlättar även när kirurgen ska sätta eller resa sig från stolen 
och samtidigt vill bibehålla sterila händer då armbågarna lätt kan 
rotera armstöden. 
 

Armstödet får inte belastas med mer än 15 kg.  

4.2 Modell R7 - "EnGrepp" armstöd 

Armstöden R7 är lämpliga när ett mindre justerområde är tillräckligt 
och det är önskvärt att göra inställningarna med ett enhandsgrepp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Reglage för finjustering av 
upp/ner läge. 

4. Ratt för justering av vinkel 
och friktion 

3. Grovinställning av bredd på 
armstödet. 

2. Grovinställning av höjd på 
armstödet  

1. Grovinställning av position, 
använd fäste fram eller bak. 
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Setting 1 (grovinställning) 
Flytta armstödets position genom att sätta det i främre eller bakre fästet.  

Inställning 2 (grovinställning) 
Höjden på hela armstödet kan grovinställas. Använd låsratten för att 
ställa in lämplig armstödshöjd. 

Inställning 3 (grovinställning) 
Bredden mellan armstöden kan ställas in genom att lossa ratten under 
sätet. 

Inställning 4 
Vrid ratten för att justera hur hela armsarmen vinklas samt friktionen.   
 
Inställning 4 
Genom att trycka reglaget uppåt frigörs armstödet och kan justeras för 
en optimal arbetsposition. Ställ armstödet i önskad position och släpp 
sedan reglaget för att låsa positionen. 
 

Armstödet får inte belastas med mer än 10 kg. 

4.3 Tips för en bekväm arbetsposition 

För att uppnå bästa arbetsergonomi, försök med följande steg. 

1. Ställ in stolens höjd för att uppnå en 90-vinkel på benen när du 
sitter i stolen. Fötterna ska vila mot marken under justeringen. 

2. Justera sätet och ryggstödet till ett bekvämt läge. 

3. Vid behov, finjustera sätets höjd. 

4. Grovjustera armstöden till ett bekvämt arbetsläge. 

5. Flytta stolen mot operationsbordet och justera för bra åtkomst till 
patient- och eventuella fotpedaler. 

6. Vid behov, finjustera armstödens läge för att uppnå en optimal 
arbetsposition. 

7. Justera operationsbordets höjd för att uppnå optimal åtkomst till 
patienten. 

4.4 Justera mekanismen för fotkontrollen 

Om fotkontrollen inte fungerar tillfredställande kan den behöva 
justeras. De två vanligaste felorsakerna är.  

1. Stolen höjd kan överhuvudtaget inte justeras med fotkontrollen. 
Åtgärd: vrid justeringsskruven medurs tills funktionen är återställd, 
se bild nedan. 

 
2. Stolen sjunker ihop under belastning även då fotkontrollen inte 

aktiverats. Åtgärd: vrid justeringsskruven moturs tills funktionen är 
återställd, se bild nedan. 
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5. Rengöring och underhåll 
Ingen del av produkten kommer normalt i kontakt med patienten och 
armstöden är normalt övertäckta under operation. 

 
Rekommenderade desinfektionsmedel 

Del Produkt Övrig information 

Sits och armstöd  Virkon 
(inkluderar de flesta 
desinfektionsmedel 
utan alkohol). 

1% koncentration. 

(Medel vilka innehåller alkohol kan 
inte användas då de kan orsaka 
uttorkning av materialet.) 

Chassis och 
knappar 

Noedischer Dekonta 
CCOTRADE RW 

1-3% koncentration 
0,5% koncentration 

 

Rekommenderade rengöringsmetoder 

Del Produkt Övrig information 

Sits och armstöd Vatten och såpa Använd fuktig trasa 

Chassis och 
knappar 

Vatten och såpa Använd fuktig trasa 

Batteriladdare Vatten Använd fuktig trasa 

 

Reparationer 

Produkten får enbart bli reparerad av Rini eller av Rini godkänt service 
center. Produkt under garanti måste skickas till Rini eller av Rini 
godkänt service center. 

Icke auktoriserade reparationer och modifieringar kan medföra 
bristande funktion och ogiltig garanti. 

Lossa med 10mm 
nyckel och justera 
med insexnyckel 
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6. Säkerhet 
Produkten ska endast användas för dess avsedda bruk och felaktig 
användning kan leda till skada på person eller produkt. Nödvändig 
kunskap om produkten krävs innan användning och denna handledning 
ska alltid finnas tillgänglig i anslutning till produkten. Inga andra tillbehör 
än de som anges i denna handledning får användas. Observera 
varningsskyltarna på produkten. 

Varningsskylten används när det föreligger risk för patient, 
personal eller produkten. 

6.1 CE klassificering 

 Kirurgsstol 120-0010x-xx följer EU Medical Device 
Regulation 2017/745 för medicintekniska produkter. 

Provad enligt EN/IEC 60601-1  

7. Teknisk specifikation 
Dimension 
Rygg 
Sits 

W x H (mm) 
350 x 300 
460 x 420 

Bredd 600mm 

Höjdjustering 
Spring 540-680mm  

Swing 500-700mm 

Vikt 19kg (Swing) 25kg (Spring) 

Safe Working Load 120kg  

Arbetsförhållanden 
Temperaturintervall 
Relativ fuktighet 
Lufttryck 

 
+5ºC till +40 ºC 
20% till 90% at 30ºC 
700 till 1060 hPa 

8. Destruktion och återvinning 
Produkten är i huvudsak tillverkade av miljömässigt återvinningsbara 
material och består av stål, rostfritt stål, aluminium och plaster. Rini 
rekommenderar att materialen sorteras och återvinns i så stor 
utsträckning som möjligt i samband med destruktion av produkten. 

9. Garanti 
I enlighet med Rini’s generella krav och villkor gäller garanti ett år från 
inköpsdatum

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rini Ergoteknik AB  Fågelsångsvägen 3B   
SE-186 42 Vallentuna 
Telefon 08-594 77170  
Epost info@rini.se  www.rinicompany.com 
 


