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1. Introduktion – Medicinska stolar 
Tack för att ni har valt en Rini medicinsk stol! 

Rini’s medicinska Special- och Sadelstolar erbjuder utmärkt komfort med 
sin ergonomiska design vilket möjliggör hög effektivitet vid daglig 
patientarbetet för kirurger, assistenter och övrig sjukvårdspersonal. 

Även känslan och utseendet kan vara viktigt och många av stolarna kan 
därför beställas i olika färger och olika material. Stolarna är populära inom 
många olika medicinska vårdområden och se vårt fullständiga sortiment 
av stolar i vår produktkatalog. 

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 säkerheten 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. 
 
Sätt hjulstativet på golvet och om den inte redan är monterat, sen montera 
gaskolven i konan i hjulstativet. 

 

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. 
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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  

Stolarna är utvecklade för olika typer av arbete i en professionell 
medicinsk miljö där operatören behöver en stabil och ergonomisk sittplats. 

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 120kg.  

 

 

4. Funktion och användning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotjustering av höjden 
(tillval och ersätter 

handkontrollen) 
 

 

Bilden visar en fotstyrd 
RiRest-stol med 

ryggstöd men alla Rini-
stolar har liknande 

justeringsmöjligheter 

 

Handjustering 
av höjden 

 

Justering av sitt- 
och ryggstödets 

vinkel 

Justering av 
ryggstödets höjd 
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4.1 Hjul och Glidknappar 

Stolen kan utrustas med olika typer av hjul och också glidknappar, alla 
med olika funktioner. 

Hjul med låg friktion: Rullar lätt med och utan belastning, för rörlighet. 

Hjul med hög friktion: Rullar långsamt med och utan last. 

Hjul som bromsar vid belastning: Rullar lätt när de inte belastas. De 
låses automatiskt vid belastning till exempel när man sätter sig i stolen. 

Glidknappar: Ersätter hjulen och ger hög stabilitet. 

4.2 Tips för en bekväm arbetsposition 

För att uppnå bästa arbetsergonomi, försök med följande steg. 

a) Sätt dig i stolen och ställ in stolens höjd för att uppnå en 90-vinkel 
på benen. Hela fotsulan ska vila mot marken under den här 
justeringen 

b) Justera sedan sätet och ryggstödet till ett bekvämt läge 

c) Vid behov, finjustera sätets höjd 

5. Sadelstolar 
Att sitta på en sadelstol skiljer sig från att sitta på en vanlig stol. Placera 
dig själv bredvid stolen. Lyft benet närmast stolen över sätet och sätt dig 
ner. 

Var försiktig när du lyfter benet över sätet, stolen kan skjutas bort.  

En sadelstol ska inte flyttas med fronten framåt. I stället är stolen lämplig 
att flyttas i sidled eller bakåt.  

5.1 Justera rätt sittposition 

Sitsen är justerbar i höjd med hand- eller fotreglage. Vissa stolar har 
också möjlighet att luta sätet. 

Vid ett optimalt ergonomiskt läge ska stolen kännas bekväm och en ca 
135 o vinkel ska ha skapas mellan låren och överkroppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 o 
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Benen ska vara avslappnade, och fötterna ska stå stadigt på golvet, inte  
hängande i luften. Normalt är sitsens höjd 250-400mm högre jämfört 
med en vanlig kontorsstol. 
 
För att uppnå optimal sittposition: 

a) Höj upp stolen så att fötterna hänger i luften 

b) Låt ditt ben och bäcken slappna av och sträcka sig i några minuter, 
vilket gravitationen sköter om automatiskt 

a) Sänk ned stolen tills hälarna berör golvet 

5.2 Lutningsvinkel och breddjustering 

Vissa stolar är utrustade med möjlighet att justera stolens lutningsvinkel 
och bredd. Under sätet finns en spak för lutningsvinkeln och tryck spaken 
uppåt mot sätet och välj lämplig sittvinkel. Släpp spaken för att låsta den 
nya positionen. 

  

 

Bredden på en stol som har den här funktionen justeras med en spak som 
låser upp halvorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sett bakifrån, tryck spaken åt höger för att låsa upp halvorna. Justera och 
lås genom att trycka tillbaka spaken till sitt ursprungliga läge. 

6. Justering av fotreglaget 
Om fotreglaget inte fungerar tillfredsställande kan det behöva justeras. De 
två vanligaste orsakerna och åtgärderna är: 

Spak för justering av 
bredden 
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a) Om stolen inte kan justeras i höjd med fotreglaget alls, justera skruven 
medurs tills funktionen återställs, se bild nedan. 
 

b) Om stolen kollapsar under belastning, även om fotreglaget inte 
används, justera skruven moturs tills funktionen återställs, se bild 
nedan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

7. Byta ut gasfjädern 
Alla Rini-stolar kan normalt utrustas med gasfjädrar med olika 
höjdomfång; låg, medelhög och hög. För att byta gasfjäder behövs en 
gummi- eller plasthammare. Om gasfjädern sitter fast finns det 
specialverktyg som kan beställas från Rini, se nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

Vänd först stolen upp och ner och håll den något ovanför marken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyft stolen i gasfjädern och slå lätt med hammaren mot metallchassit under 
sätet. 
 

Lossa med 10mm 
nyckel och justera 
med insexnyckel 

Slå lätt med 
hammaren här 
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Om stolen är handkontrollerad slå mot gasfjädern underifrån vilket gör det att 
gasfjädern lossnar från basen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om stolen har fotreglage för höjdjusteringen så finns det tre skruvar som 
håller fast höjdjusterings-mekanismen och som måste tas bort från 
gasfjädern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Rengöring och underhåll 
Ingen del av produkten kommer normalt i kontakt med patienten och 
armstöden är normalt övertäckta. 
 
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 Noedischer Dekonta 
CCOTRADE RW 

1-3% koncentration 
0,5% koncentration 

 

 

Slå lätt med 
hammaren här 
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Rekommenderade rengöringsmetoder 

Del Produkt Övrig information 

Sits och armstöd Vatten och såpa Använd fuktig trasa 

Chassis och 
knappar 

Vatten och såpa 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. 

9. 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. 

9.1 CE klassificering 

 Rini Medicinska stolar följer EU Medical Device 
Regulation 2017/745 för medicintekniska produkter. 

Provad enligt EN/IEC 60601-1 

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. 

11. Garanti 
I enlighet med Rini’s generella krav och villkor gäller garanti ett år från 
inköpsdatum.
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Rini Ergoteknik AB  Fågelsångsvägen 3B   
SE-186 42 Vallentuna 
Telefon 08 594 77170 
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