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1. Patient stol Malin 
Tack för att ni har valt en Rini patientstol Malin. 
 
Stolen erbjuds i tre modeller; Rock, Swing och Slim. Alla med utmärkt 
komfort tack vare sin ergonomiska design vilket möjliggör hög effektivitet 
vid daglig patientarbetet för läkare och sjukvårdspersonal. 
 
Särskilt fokus har lagts på stolens funktioner och ergonomi. Stolen är 
batteridriven och går lätt att höja och sänka med en intuitiv handkontroll. 
Tillbehör inkluderar olika armstöd, körhandtag, fotstöd, IR-kontroll, 
nackstöd och elektrisk broms. 

Malin Rock är den mest populära basmodell, Malin Swing kan rotera 
sätet ± 90º och Malin Slim har en smalare främre hjulbas. 
 

Alla Rinis patientstolar har en robust mekanisk design baserad på ett 
stabilt adaptivt H-stativ med fyra stora hjul, exakta elektriska 
höjdjusteringar och broms på bakhjulen. 

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 
innan den tas i bruk.  

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. 

I emballaget ligger stolen normalt i följande delar: 

• Komplett stol med hjul och sits monterad 

• Ryggstöd och tillbehör 

• Batteriladdare och användarmanual 

 

Var försiktig när stolen lyfts, stolen är tung och kan orsaka 
personskada. Använd inte några vassa föremål när packmaterialet 
avlägsnas från stolen. Detta kan orsaka skador. 

Försäkra er om att samtliga beställda delar finns med i leveransen. Vid 
eventuella avvikelser kontakta er Rini återförsäljare. 
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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 
eftermarknadsövervakning 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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Skyltbeskrivning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varning, risk föreligger. Läs tillämplig information i 
användarhandledningen. 

 Typ B produkt med särskild skydd mot elektrisk chock. 

SWL Safe Work Load. Produkten skall inte belastas med mer 
än angiven vikt. 

IPX4 Säkerhet mot fuktinträngning och IPX4 betyder striltätt. 

Duty cycle Genomsnittligt förhållande mellan drift- och vilocykel för 
de elektriska ställdonen. 
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3.1 Avsedda användningsområden  

Patientstolarna Malin av modellerna Rock, Swing och Slim är utvecklade 
för olika typer av undersökning eller behandling där patienten behöver 
vara i en stabil sittande position och operatören behöver göra mindre 
justeringar under undersökningen eller behandling. Dessutom är stolarna 
utformade för att erbjuda mobilitet och transport av patienter på ett 
flexibelt och säkert sätt. 
 
Avsedda användningsområden inkluderar: Ögonundersökning, 
Ögonbehandling, Allmän undersökning eller behandling av sittande 
patient, Transport av patient i sittande läge. 

 

Stolen får endast användas för ändamål specificerade i denna 
manual. All annan användning kan medföra risk för användaren.  
Stolen ska inte användas för operatörer som väger mer än 150kg.  

4. Stolens grundinställningar 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Ryggstöd som kan justeras i höjdled med en låsklämma placerat på 

ryggstödsstången. 
 

2. Armstöd (tillbehör) antingen fasta (visade) eller hopfällbara. Höjden 
samt bredden mellan armstöden kan justeras.  
 

3. Körhandtag (tillbehör) antingen 450 mm (visade) eller 600 mm långa. 
 

4. Sits med handtag på höger sida för justering av vinkel på sits och 
ryggstöd (Rock and Slim). Malin Swing har en roterande möjlighet där 
sits, armstöd och ryggstöd kan roteras ± 90 grader jämfört med 
stolstativet. 
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5. Bromsbygel som verkar på bakhjulen (visade). Aktiveras genom att 
trycka bromsbygeln nedåt. Om stolen är utrustad med hjul med 
riktningsspärr (tillbehör) aktiveras detta genom att dra bromsbygeln 
uppåt. Elektrisk bromsstyrning finns som tillbehör. 
 

6. Batterimodul med laddningsingång. 
 

7. Handkontroll med kabel (visad). Trådlös IR-handkontroll finns som 
tillbehör. 
 

8. Fotstöd (tillbehör) av plast som kan vikas upp (vänster stol). 
 

4.1 Tips för en bekväm arbetsposition 

För att uppnå en bekväm ergonomisk arbetsposition bör operatörsstolen 
först ställas in och sedan undersökningsutrustning (t ex spaltlampa, laser 
etc.). Därefter kan patientstolen Malin justeras för att passa 
undersökningsutrustningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Batteridrift och laddning 
Malin stolen är batteridriven och kommer i gång så fort ”Upp/Ner 
knappen” eller ”Bromsknappen” aktiveras. Under normala 
arbetsförhållanden räcker ett fulladdat batteri upp till 3 månader. När 
batterinivån understiger 20% indikeras det vid drift med ett pip ljud.  

Malin stolen har en tillhörande batteriladdare som hanterar 100-240V 
nätspänning. Laddningskontakten är placerad på baksidan av stolen och 
laddningsstatusen indikeras på batteriladdaren (se nedan).  

Regelbunden laddning av batteriet rekommenderas då full urladdning 
reducerar batteriets livslängd. Ladda batteriet gärna varje månad men 
minst var tredje månad för att undvika skador på batteriet som annars 
sker genom självurladdning. Ett nytt eller helt urladdat batteriet måste 
laddas i 24 timmar.  
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Indikatorn på batteriladdaren visar följande: 

Status - när ansluten Indikator 

Batteriet laddas 
 

Batteriet fulladdat 
 

                                                                                                        
Batterier har en begränsad livslängd och batterimodulen måste under 
normala arbetsförhållanden bytas ut efter ungefär fyra år. Tillverkningsår 
och månad finns på batteriets typskylt. En ny batterimodul beställs från 
Rini och är enkel att byta. 

Endast tillhörande laddare till Carl stolen skall användas.  

6. Tillbehör 
Malin stolarna finns som standard med blå, grön eller svart dynsats och 
kan utrustas med ett antal tillbehör för att underlätta behandlingen.  

6.1 Armstöd - fasta eller fällbara 

För att öka patientens komfort och kontroll kan stolarna förses med fasta 
armstöd (vänster bild) eller fällbara armstöd (höger bild). Dessa kan 
mixas och kan eftermonteras efter leverans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armstödet får inte belastas med mer än 20 kg. 

Batteriladdare med 
statusindikator 

Laddningsintag 
som sitter på 

batterimodulen 
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6.2 Armstöd för fluorescein injektion 

Ett skräddarsytt armstöd finns för fluorescein injektioner men som också 
kan användas för allmän provtagning. Det är lätt att eftermontera och kan 
användas som ett komplement till de övriga armstöden. 

 

Armstödet får inte belastas med mer än 10 kg.  

6.3 Körhandtag 

Med körhandtag är det lättare att flytta stolen längre sträckor med eller 
utan patient. Det finns två körhandtag med olika längd. Den vänstra 
bilden visar det korta körhandtaget 450mm och höger bild det längre 
körhandtag 600mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Trådlös IR styrning 

Detta är ett fabriksmonterat tillbehör, inklusive en speciell kontrollbox och 
IR-mottagare.  

6.5 Fotstöd 

Fotstödet gör det lättare att flytta en patient som sitter i stolen och kan 
eftermonteras. Fotstödet kan justeras i höjd och fällas upp vid behov. 
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Fotstödet får inte belastas med mer än 25 kg. 

6.6 Utökad lyfthöjd 

Detta är ett fabriksmonterat tillbehör. Utökar lyfthöjden 540 - 940 mm. 

6.7 Elektrisk broms 

Detta är ett fabriksmonterat tillbehör för att aktivera eller avaktivera 
bromsfunktionen via handkontrollen.  

6.8 Hjul med riktningsspärr 

Hjul med riktningsspärr håller stolen i rak linje och underlättar om 
patienter transporteras längre sträckor. Kan eftermonteras men inte 
tillgänglig på stolar med elektrisk broms. 

6.9 Huvudstöd 

Detta är ett fabriksmonterat tillbehör när du behöver stöd från patientens 
huvud. Följer ryggstödet och kan justeras i höjd. 
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7. 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 
servicecenter. Produkt under garanti måste skickas till Rini eller av Rini 
godkänt servicecenter. 

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

8. 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. 

8.1 CE klassificering 

 Patientstol 120-00103-xx följer EU Medical Device 
Regulation 2017/745 för medicintekniska produkter 

Provad enligt EN/IEC 60601-1 
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9. Teknisk specifikation 
Grunddata 

Vikt enhet  41kg  

Längd (hjulbas)  580mm   

Bredd (hjulbas) 530mm   

Medicinteknisk typ 
Standard 
Skyddsklass 
Batteri 
Laddare 

Klass 1 Typ B 
EN/IEC 60601 
IPX4 
24V 2Ah Laddningsbart blybatteri 
100 - 240V  

Dynor Medicintekniskt klassat material - svart eller blå färg (standard) 
andra färger som tillval  

Operatörsdata  

Lyftkapacitet  150kg  (max vikt patient) 

Höjdjustering  540 - 840mm (std) - med hand kontroll (kabel eller trådlös)  

Ryggstöd 

Typ H 250mm x B 280mm 

Vinkel och höjd -8o till +12o Höjd 340 mm till 420 mm från sits 

Sits  

Typ  L 420mm x B 460mm  

Lutning  Vinkel +3o till -12o  

Armstöd  

Typ Fasta eller fällbara 

Broms  

Typ  Mekanisk eller elektrisk broms för bakhjulen 

Arbetsförhållanden 

Temperaturintervall +5ºC till +40ºC 

Relativ fuktighet 20% till 90% vid 30ºC 

Lufttryck 700 till 1060hPa 

Transport och förvaring 

Temperaturintervall -10ºC till +50ºC 

Relativ fuktighet 20% till 90% vid 30ºC 

Lufttryck 700 till 1060hPa 

 

10. 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. 

Elektroniska detaljer och kablar hanteras som elektronikskrot i 
enlighet med lokala krav. Batteriet innehåller bly och kasseras 
enligt rådande miljölagstiftning. 

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