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1. Introduktion – Patientstege Lars 
Tack för att ni har valt Rinis patientstege Lars. 

Patientstegen är utvecklad för att erbjuda bästa möjliga komfort, 
ergonomi för att möta kraven i det dagliga arbetet. Både patient och 
operatör har varit i fokus i samband med utvecklingen 

Patientstegens konstruktion är stabil och är lätt att förflytta vilket ger 
god tillgänglighet. För bästa hygien har stegen och handtagen släta 
ytor som är lätta att hålla rena. 

Rini utvecklar ständigt våra 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 om 
våra produkter. 

2. Uppackning 
För patientsäkerheten och livslängden hos produkten är det 
viktigt att läsa denna användarhandledning noga och sätt er in i 
hur produkten ska användas innan den tas i bruk.  

Innan produkten packas upp ur sitt emballage kontrollera att: 

Inga transportskador finns på emballaget. Om det finns så skall det 
omedelbart rapporteras till transportbolaget samt till Rini eller vår 
återförsäljare. 

Använd inte några vassa föremål när packmaterialet avlägsnas 
från ställningens delar. 

Försäkra er om att beställda delar finns med i leveransen. Vid 
eventuella fel kontakta Rini eller vår återförsäljare. 

Innan ni använder produkten vänligen kontrollera att: 

• Produkten inte är transportskadad 

• Produkten är monterad enligt denna handledning 

Kontakta Rini eller vår återförsäljare vid anmärkningar. 

3. Viktigt – Före användning 
Patientstegen med 3 steg är normalt monterad vid leverans. Om 
patientstegen med 2 steg inte är monterad så följ denna instruktion: 

a) Skruva fast stegen på ena gaveln med medföljande skruvar 
b) Skruva sedan fast andra gaveln på stegen 
c) Montera hjulen genom att trycka in dem i hålen 

 
För säkerhet för person och utrustning måste du innan användning: 
Läsa igenom denna användarhandledning eller ha fått nödvändig 
utbildning. 
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4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skyltbeskrivning 

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

 

 

 

 

 Varning, risk föreligger. Läs tillämplig information i 
användarhandledningen. 
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5. Funktion och användning 

 

Patientstegen Lars är lätt att flytta till önskad plats och hjulen låser 
automatiskt vid belastning (2-steg) eller låses individuellt (3-steg). 
Patientstagarna kan även utrustas med glidknappar och är tillverkad i 
lackerat stål, gummerade hjul och halkskydd.  

 
Patientstegen Lars har inga ytterligare tillbehör. 

5.2 Avsett användningsområde 

Patientstegarna Lars har konstruerats för att förbättra ergonomin vid 
undersökning, behandling och operation. Till exempel för att 
underlätta för personal vid undersökning och behandling av ben eller 
vid placering av patienter på lite högre britsar och sängar.  

Patientstegarna ska inte användas om det finns tipprisk och får 
inte belastas med än 120kg.  

6. Rengöring och underhåll 
Till patientnära ytor räknas hela patientstegen. 

6.1 Periodisk rengöring 

Allmän rengöring av patientstegarna ska göras efter behov. Följ 
sjukhusets/mottagningens rengöringsföreskrifter och rutiner. 

 

Handtag 

Steg med 
halkskydd 

Hjul som låser vid 
belastning (2 steg) 
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Detalj Rengöringsmedel Information 

Handtag 

Hjul 

Halkskydd 

Metall 

Lackade ytor 

 

 

Mild tvållösning 

 

 

Använd lätt fuktad trasa 

6.2 Desinficering 

Rengör stativet med desinfektions/bakteriedödande medel enligt 
tillverkarens anvisningar.  

Detalj Desinfektionsmedel Information 

Handtag 

Hjul 

Halkskydd 

Metall 

Lackade ytor 

Noedischer Dekonta 

CCOTRADE RW 

M-sprit 

Periform eller motsvarande 

Följ tillverkarens anvisningar 
gällande koncentrationen.  

Använd lätt fuktad trasa 

 

6.3 Underhåll och service 

Patientstegen är tillverkad utan speciella krav på serviceintervall. Vid 
behov av service kontakta Rini eller vår återförsäljare. 

Produkten ska endast repareras av Rini eller ett av Rini auktoriserade 
servicecenter. Produkter under garanti ska alltid sändas till ett av Rini 
auktoriserade servicecenter. 

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

7. Säkerhet 
Patientstegen 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 utrustning. 

7.1 CE Deklaration om överenstämmelse 

 

Patientstegen 160-00102-0n följer EU Medical Device 
Regulation 2017/745 för medicintekniska produkter. 

Provad enligt EN/IEC 60601-1 
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8. Teknisk specifikation 
Stege 160-00102-00/-01/-02 

Mått 

Höjd med handtag 2-steg 
Höjd med handtag 3-steg 
Bredd 
Djup, 2-steg 
Djup, 3-steg 

  

1200 mm 
1350 mm 
  550 mm 
  500 mm 
  625 mm 

Vikt 2-steg 15 kg  
3-steg 20 kg 

Safe Working Load 120 kg  

Medicinteknisk 
klassificering 

Klass 1 

Arbetsförhållande 
Temperatur  
Relativ fuktighet 
Atmosfäriskt tryck 

 
+10ºC till +40 ºC 
20% till 90% vid 30ºC 
700 till 1060 hPa 

8.1 Transport och lagringsförhållande 
Transportförhållanden 

Temperatur 
Relativ fuktighet 
Atmosfäriskt tryck 

 

-10 o C till +50 o C 
20 % till 90 % vid 30 o C 
700 till 1060 hPa 

Lagerförhållanden 

Temperatur 
Relativ fuktighet 
Atmosfäriskt tryck 

 

-10 o C till +50 o C 
20 % till 90 % vid 30 o C 
700 till 1060 hPa 

8.2 Destruktion och återvinning 

Patientstege Lars är i huvudsak tillverkade av miljömässigt 
återvinningsbara material. I huvudsak består Rinis produkter av stål, 
rostfritt stål, aluminium, PVC och andra plaster. Rini rekommenderar 
att materialen sorteras och återvinns i så stor utsträckning som är 
möjlig i samband med destruktion av produkten. 

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