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

• Två modeller; Carl Mk2 stolen med extra tillgänglighet för fötter 
och pedaler genom unikt underrede utformat med tre hjul och 
stolen Carl 4 Foot/Heel med fyra hjul. 

• Ergonomisk komfort för kirurg genom intuitiva inställningar 
antingen med "Easy" armstödet (R5), säkerhetsarmstödet "Rilis" 
(R6), "EnGrepp" armstödet (R7) eller "FlexiDoc" armstödet (R8 
endast för Carl Mk2). 

• Smidig att förflytta tack vare lättrullade hjul samt ett stabilt 
parkeringsläge genom elektriskt eller mekanisk styrd broms. 

• Enkel rengöring med släta ytor och inkapslade detaljer. 
 
Carl Mk2 och Carl 4 Foot/Heel är andra generationen av Rinis populära 
elektriskt manövrerade kirurgstolar där mängder av 
användarsynpunkter och ny teknik förenats. Målet har varit att erbjuda 
en kvalitetsstol för olika typer av mikrokirurgi med hög tillgänglighet runt 
fötterna där ofta pedaler och annan utrustning finns. 
 
Samtidigt erbjuder Carl stolarna med armstöd maximal ergonomisk 
komfort för kirurgen genom omfattande inställningsmöjligheter som görs 
med enkla handgrepp. Modellen R5 har en armstödsplatta som kan 
vinklas 360°, 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. 
För de mest krävande operationerna finns modell R8 som är utrustad 
med de unika "FlexiDoc" armstöden. 
 
Kirurgstolen Carl är lätt att höja och sänka elektriskt med tryckknappar 
och har ett stabilt parkeringsläge genom en elektriskt eller mekanisk 
broms på bakhjulen. En kåpa finns också över hjulramen för enkel 
rengöring. Sammantaget ger Carl stolen kirurgen en skräddarsydd 
arbetsmiljö av hög kvalitet. 
 
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 om våra 
produkter. 

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

2.1 Uppackning 

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 omedelbart till 
transportbolaget samt till er lokala Rini representant. 

I emballaget ligger stolen normalt i följande delar: 

• Komplett stol med hjul och sits monterad 

• Ryggstöd och två armstöd 

• 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. 

2.2 Installation 

När ni får kirurgstolen levererad är den inte klar att användas utan 
måste monteras enligt denna instruktion. 

Ställ stolen på ett stadigt underlag och montera ryggstöd och armstöd. 
Transportsäkring för lyftpelaren är normalt aktiverad och tas bort 
genom att knapp ”Ner” (olika placering av knappar beroende på 
modell) hålls in ca 5 sekunder och släpps innan ”pip” upphör.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montera 
ryggstöd 

 

Montera armstöden 
med fästen 
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Av säkerhet för person och utrustning måste ni innan 
användning läsa igenom denna användarhandledning, eller ha 
fått nödvändig utbildning från Rini. Innan ni använder produkten 
kontrollera att: 

• Produkten inte är skadad 

• Att inställningar av rygg, sits, höjd och armstöd kan göras enligt 
denna handledning 

• Att den bromsen fungerar  

• Att batteriet är laddat 

 
Vänligen kontakta er lokala Rini återförsäljare vid eventuella 
anmärkningar. 

2.3 Avsedda användningsområden  

Kirurgstolen Carl är utvecklat för olika typer för mikrokirurgi där 
operatören behöver en stabil sittande arbetsposition med flexibel 
avlastning för armarna.  
 
Utformningen av Carl ger stor rörelsefrihet åt kirurgen samtidigt som 
stolen ger utrymme för annan teknisk utrustning vid fötterna. Avsedda 
användningsområden omfattar:  

• Neurokirurgi  

• Ögonkirurgi  

• Öron- näs- och halskirurgi  

• Ansiktsplastikkirurgi 

• Handkirurgi 

• Robotkirurgi  

• Dentalkirurgi 

 

Stolen är endast avsett för inomhusbruk och på golv med hård 
golvstandard. Stolen får inte utrustas med andra tillbehör eller 
komponenter än vad som godkänts av Rini Ergoteknik AB. 
Reparationer och andra tekniska åtgärder får endast utföras av 
personal auktoriserad av Rini Ergoteknik AB. 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. 
Hjulen ska vara låsta med den elektriska bromsen under 
operation. Vid transport av stolen så ska den vara tom och i sitt 
lägsta läge. Stolen är inte avsedd för persontransporter. 
 
Carl Mk2 stolen med 3 hjul har en ökad tippningsrisk när man 
lutar sig i sidled i högre stolspositioner. 
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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. 



  Kirurgstol Carl Mk2 och Carl 4 Foot/Heel
   

7 

 

4. Stolens grundinställningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Mk2 (övre bilden) and Carl 4 Foot (nedre bilden) har intuitiva 
reglage och knappar för att kunna anpassa stolen till en effektiv och 
ergonomisk arbetsmiljö för operatören. För ökad tydlighet är dessa 
indikerade med gul färg.    

Carl Mk2 med 
säkerhetsarmstöd "Rilis" 

 

Justering av 
vinkel på sits Justering av vinkel 

på ryggstöd 
 

Justering av 
stolens höjd 

El-broms på 
bakhjulen 

 

Justering av 
höjd på rygg 

 

Carl 4 Foot med 
armstöd ”OneGrip” i 
standardutformning 

Justering av 
vinkel på sits 

Justering av vinkel 
på ryggstöd 

 

Justering av 
stolens höjd 
Carl 4 Foot 

 

Broms på 
bakhjulen 

 

Justering av 
höjd på rygg 
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4.1 Underrede, hjul och broms 

Underredets utformning med 3 hjul (Carl Mk2) kombinerar stabilitet 
med hög tillgänglighet till teknisk utrustning som t ex pedaler på golvet 
runt stolen. Stolen kan även förses med ett separat pedalställ som 
tillbehör. Stora högkvalitativa kullagerhjul underlättar rörelsen och 
bakhjulen är låsbara med en elektrisk broms som styrs av en 
alternerande av/på knapp. När bromsen används så avges en 
ljudsignal. 

Chassidesignen med 4 hjul (Carl 4) är extra stabil och passar 
användare som har mindre teknisk utrustning på golvet nära stolen. 
Carl 4-stolen är även utrustad med stora högkvalitativa kullagerhjul för 
att underlätta förflyttning och har smidig mekanisk broms som 
standard. 

Använd alltid bromsen i operationsläge för att undvika oavsiktlig 
förflyttning av stolen. När sitsen är i ett högt läge och stolen 
belastas med hög last ökar tipprisken. 

4.2 Att justera stolens höjd 

Stolen höjs och sänks elektriskt där konstruktionen består av en 
lyftpelare, kontrollbox och ett batteripaket. Sitthöjden för Carl Mk2 
styrs av två knappar på sidorna av framhjulet, Carl 4 ”Heel” styrs 
genom att trycka med hälarna på knappar mellan framhjulen och Carl 
4 ”Foot” av knappar ovanpå framhjulen. 

Stolen får inte användas av personer som väger över 150kg. 

4.3 Att justera sitsens vinkel 

Stolen är utrustad med ett reglage på höger sida för att justera sitsens 
vinkel mellan -15º och +5º. 

 

Sitsen justeras till en bekväm position genom att lyfta reglaget som 
sedan låses genom att släppa det.  

4.4 Att justera ryggstödets vinkel och höjd 

Stolen är utrustad med ett reglage på vänster sida för att justera 
ryggens vinkel mellan -15º och +20º. 
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Justera ryggen till en bekväm position genom att lyfta reglaget som 
sedan låses genom att släppa det.  

Ryggstödets höjdjusteringsanordning är placerad på baksidan av 
stolen. Justera höjden genom att skruva upp ratten och lås lämplig 
position genom att dra fast den igen.  

 

 

4.5 Modell R5 - "Easy" armstöd 

Rinis "Easy" har en rektangulär skålformad armstödsplatta som kan 
justeras fritt i olika vinklar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ratt för att justera 
armstödsplattan 360°  

4. Ratt för justering av 
vinkel och friktion 

3. Grundinställning av höjd 
på armstödet 

2. Grundinställning av 
bredd på armstödet  

1. Grundinställning av 
position framåt/bakåt  

 

 

Grundinställning av bredd på 
armstöd (Modell R5, R6, R7) 

 

 

 

Höjd på 
ryggstöd 
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Inställning 1 (Grundinställning) 
Flytta armstödets position genom att lossa ratten och dra det längs 
skenan.  

Inställning 2 (Grundinställning) 
Bredden mellan armstöden ställs in genom att lossa ratten under 
sätet. 

Inställning 3 (Grundinställning) 
Höjden på hela armstödet kan grundinställas. Använd låsratten för att 
ställa in lämplig armstödshöjd. 

Inställning 4 
Vrid ratten för att justera hur hela armsarmen vinklas samt friktionen.   
 
Inställning 5 
Lossa ratten för att sedan ställa in lämplig vinkel på armstödsplattan, 
lås sedan det önskade läget.  

Armstödet får inte belastas med mer än 15 kg. 

4.6 Modell R6 - "Rilis" säkerhetsarmstöd 

Rinis patenterade säkerhetsarmstöd Rilis har fem inställningar för att 
erbjuda en optimal ergonomisk arbetsposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Inställning 1 (ginställning) 
Flytta armstödets position genom att lossa ratten och dra det längs 
skenan.  

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

Inställning 3 (Grundinställning) 

5. Låshjul för justering av 
armstödsplatta i längs- 
och sidled.  

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

3. Grundinställning av höjd 
på armstödet 

2. Grundinställning av 
bredd på armstödet  

1. Grundinställning av 
position framåt/bakåt  
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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 det svarta 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 operatören 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. 

4.7 Modell R7 - "EnGrepp" armstöd 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Inställning 1 (Grundinställning) 
Flytta armstödets position genom att lossa ratten och dra det längs 
skenan.  

Inställning 2 (Grundinställning) 

5. Reglage för finjustering 
av upp/ner läge. 

4. Ratt för justering av 
vinkel och friktion 

3. Grundinställning av 
bredd på armstödet. 

2. Grundinställning av höjd 
på armstödet  

1. Grundinställning av 
position  
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Höjden på hela armstödet kan grund inställas. Använd låsratten för att 
ställa in lämplig armstödshöjd. 

Inställning 3 (Grundinställning) 
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. 

 

4.8 Modell R8 - "FlexiDoc" armstöd (Carl Mk2 stolen) 

Modell R8 är utrustad med "FlexiDoc" armstöd för de mest krävande 
situationerna där kontinuerliga justeringar behöver göras under 
operation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inställning 1 (Grundinställning) 
Flytta armstödets position genom att lossa ratten och dra det längs 
skenan.  

Inställning 2 
Höjden och längden på armstödet justeras på ett flexibelt sätt med 
hjälp av reglagen.  

 

Armstödet får inte belastas med mer än 20 kg.  

2. Reglage för finjustering 
av armstödens position 

1. Grundinställning av 
position framåt/bakåt 
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5. Batteridrift och laddning 
Carl 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.  

Carl 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. När 
batteriet är fulladdat övergår laddningen automatiskt till 
underhållsladdning för att undvika överladdning. 

 

 

 
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. Om drifttiden 
trots 24h laddning kraftigt reduceras måste batterimodulen bytas. Vid 
låg batterinivå är det möjligt att använda stolen med laddare ansluten 
men det rekommenderas inte. En ny batterimodul beställs från Rini 
och är enkel att byta. 

Endast tillhörande laddare till Carl stolen skall användas.  

Batteriladdare med 
statusindikator 

Laddningsintag 
som sitter på 

batterimodulen 
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6. 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. 

7. 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. 

7.1 CE klassificering 

 Kirurgstol 120-001xx-xx följer EU Medical Device 
Regulation 2017/745 för medicintekniska 
produkter. 

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

Vikt enhet  Carl Mk2 43kg och Carl 4 45kg 

Längd (hjulbas)  Carl Mk2 560mm och Carl 4 530mm  

Bredd (hjulbas) Carl Mk2 550mm och Carl 4 520mm 

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 färg (standard) eller 
andra färger som tillval  

Operatörsdata  

Lyftkapacitet  150kg (max vikt operatör) 

Höjdjustering  490 - 800mm - fotmanövrering tryckknappar  

Ryggstöd 

Typ Standard H 350mm x B 300mm - andra typer tillval  

Vinkel och höjd -15o till +20o Höjd 200 mm till 300 mm från sits 

Sits  

Typ  Standard L 420mm x B 460mm - andra typer som tillval 

Lutning  Vinkel +5o till -15o  

Armstöd  

Typ Modell R5 - Easy 
Modell R6 - Rilis säkerhetsarmstöd 
Modell R7 - EnGrepp 
Modell R5 - FlexiDoc (Carl Mk2) 

Broms  

Typ  Carl Mk2 elektrisk och Carl 4 mekanisk på 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 

9. 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. 

10. 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 


