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8100 SouthPark Way
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tollfritt (kun USA): 866.781.1633
telefon: 303.781.1633
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Leverandør: Denne håndboken må overføres til sluttbrukeren 
av produktet da den inneholder viktig informasjon for riktig 
bruk av dette produktet.

Bruker: Les hele håndboken nøye før du bruker dette 
produktet, og oppbevar den for fremtidig bruk.

Tiltenkt bruk og monteringsinstruksjoner
Tiltenkt bruk
Ride Designs® Corbac™ er en justerbar ryggstøtte for 
rullestoler som er nøye konstruert for å tilfredsstille behov 
knyttet til kroppsholdning og hudintegritet, og er designet for 
å monteres på flere typer rullestoler i ulike størrelser for å gi 
rullestolbrukere støtte og enklere posisjonering.

Vektkapasitet
Maksimalbrukervekt er 113 kg.
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Generell produktsikkerhet
Sikker bruk av dette produktet er avhengig av at du og din leverandør, omsorgsperson, 
og/eller annet helsepersonell viser god dømmekraft og sunn fornuft, og at du er 
oppmerksom på og følger advarslene, merknadene og instruksjonene i denne håndboken.

MERK: Vi har satt sammen denne håndboken fra de nyeste spesifikasjonene og 
produktinformasjonen som var tilgjengelig på publiseringstidspunktet. Vi forbeholder oss 
retten til å gjøre endringer når det blir nødvendig. Eventuelle endringer i produktene våre 
kan føre til mindre variasjoner mellom illustrasjoner og forklaringer i denne håndboken og 
produktet du har kjøpt.

Y ADVARSEL: All Ride Designs-støtteflater er utformet for å redusere forekomsten 
av trykksår. Ingen ryggstøtte kan imidlertid eliminere sittetrykk eller hindre trykksår 
fullstendig. Ride Corbac er ikke ment til å erstatte god hudpleie og riktig kosthold, 
renslighet og regelmessige trykkavlastningsteknikker.

FORSIKTIG:Unnlatelse av å følge advarsler kan føre til skade på produktet.

Yi Les denne håndboken før du bruker dette produktet.

Y ADVARSEL: All Ride Designs støtteflater er utformet for å redusere forekomsten 
av trykksår. Ingen ryggstøtte kan imidlertid eliminere sittetrykk eller hindre trykksår 
fullstendig. Ride Corbac er ikke ment til å erstatte god hudpleie og riktig kosthold, 
renslighet og regelmessige trykkavlastningsteknikker.

Y Å montere en pute på en rullestol kan påvirke tyngdepunktet til rullestolen. En 
tilbaketrukket ryggposisjon kan føre til at rullestolen tipper bakover og forårsaker skade. 
Vurder alltid om det er nødvendig å montere støtteben eller justerbar akselstøtte for å justere 
akselavstanden for personer med amputerte ben på rullestolen for å øke stabiliteten. En mer 
fremoverrettet ryggposisjon kan på samme måte redusere stabiliteten til rullestolen fremover, 
og dermed øke risikoen for at rullestolen tipper fremover og forårsaker skade.

Y Ikke bruk Corbac uten trådduksoverlegg på plass.

Y Ikke løft rullestolen ved Corbac.

Y Feilaktig plassering eller festing av Ride Corbac til rullestolen kan føre til skade.

Y Dette produktet må installeres og monteres av et kvalifisert og kompetent 
helsepersonell. Unnlatelse av å vurdere og justere passformen til Corbac nøyaktig kan 
føre til skade på brukeren.

Instruksjoner for monterng og bruk
Det anbefales at en leverandør eller terapeut sertifisert av Ride Designs gjennomfører 
den innledende monteringen av ryggstøtten. Ride Corbac er designet for å forbedre 
torsostøtten ved å gi posterior og laterial støtte til den nedre delen av torsoen, korsryggen 
og bekkenet (dvs. kjernen). Den justerbare Corbac-fatningen bruker stropper for å oppnå 
den innledende støtten for balanse og justering. TLP-støttene (thoraco-lumbar-pelvic) gir 
ytterligere posterior/lateral støtte og trådduksoverlegget til Corbac gir en lett dempende 
støtte gjør at fuktighetsdamp kan transporteres samtidig som forskyvning reduseres.

Corbac består av fire komponenter: 1) den justerbare fatningen, 2) to thoraco-lumbar-
bekken-støtter (TLP, 3) tråddukoverlegg og 4) fire festeklemmer.
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Fastslå egnede monteringsinstruksjoner
Før installasjon må du fastslå hvilken konfigurasjon som er nødvendig og gå videre til den 
riktige delen av håndboken:

❑ Hvis du bytter justerbar ryggstøttepolstring med spennerem på en rullestol UTEN 
skyvehåndtak, se avsnittet “Erstatt eksisterende ryggstøttepolstring med spennerem på 
en rullestol uten skyvehåndtak”.

❑ Hvis du bytter ryggstøttepolstring med slynge på en rullestol som har ryggrør 
med integrerte skyvehåndtak og eksisterende gjengeinnsatser, se avsnittet “Erstatt 
eksisterende ryggstøttepolstring med slynge på en rullestol med skyvehåndtak og 
eksisterende gjengeinnsatser”.

❑ Hvis du bytter ryggstøttepolstring med slynge på en rullestol med integrerte 
skyvehåndtak, men UTEN gjengeinnsatser, se avsnittet “Erstatt ryggstøttepolstring 
med slynge på en rullestol som har ryggrør med integrerte skyvehåndtak, men ingen 
eksisterende gjengeinnsatser”.

❑ Hvis du installerer Corbac over eksisterende justerbar ryggstøttepolstring med slynge, 
se avsnittet “Installer Corbac over eksisterende justerbare ryggstøttepolstring med slynge”.

Corbac-montering

Erstatt eksisterende justerbar ryggstøttepolstring med slynge på 
en rullestol uten skyvehåndtak
1. Fjern den eksisterende ryggstøttepolstring med slyngeen.

2. Juster høyden på ryggrørene (hvis det er aktuelt) for ønsket ryggstøttehøyde.

3. Skyv den justerbare Corbac-fatningen på ryggrørene til rullestolen.

a. Fjern den justerbare Corbac-fatningen fra pappemballasjen. Ikke brett den ut.

b. Finn lommene til ryggrørene på innsiden av bakpanelet og under 
justeringstroppene. Reflekterende tape identifiserer åpningen av rørlommene.

c. Skyv rørlommene til den justerbare Corbac-fatningen over ryggrørene på 
rullestolen. (Du må kanskje løsne de justerbare fatningstroppene.)

Y Unnlatelse av å bruke ryggrørlommene kan føre til at Corbac sklir ned 
ryggstøttene, som i sin tur kan føre til skade for brukeren.

4. Stram til justeringsstroppene litt. På noen stive modell rullestoler finner du én eller flere 
av de nederste justeringsstroppen(e) under oppstrammerstangen.

5. Trekk ned og fest den tynne klaffen til seteslyngen for å gi tilstrekkelig slark til å 
plassere puten mot ryggrørene.

6. Monter seteputen på riktig sted.

7. Fortsett til kapitlet “Montering av Corbac”.
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Erstatt eksisterende ryggstøttepolstring med slynge på en rullestol 
med skyvehåndtak og eksisterende gjengeinnsatser
1. Bekreft at Corbac skal brukes uten den opprinnelige ryggstøttepolstring med slyngeen og 
at ryggstøttene er utstyrt med skyvehåndtak (A) og gjengeinnsatser (B) som vist i bilde 1.

2. Fjern den justerbare Corbac-fatningen fra pappemballasjen. Ikke brett den ut.

3. Finn stor lomme under justeringstroppene.

4. Skyv den justerbare Corbac-fatningen på ryggrørene til rullestolen ved å skyve 
håndtakene gjennom hullene i de øvre og sidestilte hjørnene av den store lommen.

5. Juster snøreringene på Corbac-fatningen med den originale gjengeinnsatsen på 
rullestolen.

6. Sett inn skruen fra den opprinnelige ryggstøttepolstring med slyngeen gjennom 
snørehullet og inn i gjengeinnsatsen og stram til (bilde 2).

7. Stram til Corbac Mount-strammebåndet forsiktig. På noen stive modell rullestoler finner 
du den/de nederste justeringsstroppen(e) under oppstrammerstangen.

8. Trekk ned og fest den tynne klaffen på seteslyngen for å gi tilstrekkelig slark til å 
plassere en pute mot ryggrørene.

9. Monter seteputen på riktig sted.

10. Fortsett til kapitlet “Montering av Corbac”.

Erstatt ryggstøttepolstring med slynge på en rullestol som har 
ryggrør med integrerte skyvehåndtak, men ikke eksisterende 
gjengeinnsatser
1. Bekreft at Corbac skal brukes uten ryggstøttepolstring med slyngeen og at ryggstøttene er 
utstyrt med skyvehåndtak, men ikke har eksisterende gjengeinnsatser som vist i (bilde 3).

2. Fastslå rørdiameteren på stedet der toppen av Corbac-høyden skal være.

3. Bruk følgende klemmer for din rørdiameteren:

  1“  rør  ............. Store klemmer uten mellomlegg

  7/8“ rør  ............. Store klemmer med mellomlegg

  3/4“ rør  ............. Små klemmer med mellomlegg

4. Med skrueinnsatsene til klemmen mot baksiden av rullestolen, setter du inn klemmene 
ved å spre dem over ryggrørene (bilde 4). Juster klemmehøyden til ¾“ under den endelige 
Corbac-høyden og sørg for at begge klemmene er på samme høyde over seteskinnene 
(bilde 5). Vent med å montere skruene.

5. Monter den justerbare Corbac-fatningen.

a. Fjern den justerbare Corbac-fatningen fra pappemballasjen. Ikke brett den ut og 
fjern tråddukoverlegget. Ikke brett den ut. Finn de store lommene under de justerbare 
stroppene.

b. Skyv den justerbare Corbac-fatningen over skyvehåndtakene til rullestollen og 
klemmene, ved å skyve håndtakene gjennom hullene i de øvre og sidestilte hjørnene 
av den store lommen (bilde 6).

c. Juster de justerbare skruehullene med klemmene og sett inn 10-32-skruene som 
følger med. Juster klemmerotasjonene slik at de samsvarer med den ønskede krumning 
til den justerbare fatningen. Stram skruene godt (bilde 7).

6. Stram til stroppene forsiktig. På noen stive modell rullestoler finner du den/de nederste 
stroppen(e) under oppstrammerstangen.

7. Trekk ned og fest den tynne klaffen til setet for å gi tilstrekkelig slark til å plassere en 
pute mot ryggrørene.
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8. Monter seteputen på riktig sted.

9. Fortsett avsnittet “Montering av Corbac”.

Monter Corbac over eksisterende ryggstøttepolstring med slynge
1. La eksisterende ryggstøttepolstring med slynge være på rullestolen.

2. Monter den justerbare Corbac-fatningen.

a. Fjern den justerbare Corbac-fatningen fra pappemballasjen. Ikke brett den ut.

b. Finn den store lommen under justeringstroppene.

c. Skyv den justerbare Corbac-montasjen over ryggstøttepolstringen på rullestolen. 
Sørg for at eksisterende polstring er satt inn i den store lommen. (Du må kanskje løsne 
stroppene litt.)

3. Stram til stroppene forsiktig. På noen stive modell rullestoler er de nederste stroppen(e) 
under oppstrammerstangen.

4. Trekk ned og fest den tynne klaffen til det justerbare setet for gi å tilstrekkelig slark til å 
plassere en pute mot ryggrørene.

5. Monter seteputen på riktig sted.

6. Fortsett til avsnittet “Montering av Corbac”.

Montering av Corbac
1. Overfør til rullestol.

2. Juster stroppene på fatningen for optimal balanse og torsoinnretting (bilde 8).

3. Juster thoraco-lumbar-bekken-støtter (TLP) (bilde 9).

a. Len fremover og plassere TLP-støttene (med tuppene innover) mot torsoen på ønsket 
sted i korsryggen.

b. Len deg tilbake for å feste kilene til fremsiden av den justerbare fatningen via 
borrelåsfestet.

c. TLP-støttene kan flyttes opp/ned, inn/ut og roteres. I noen tilfeller strekker de seg 
forbi bredden av rullestolrammen og kan trimmes.

d. Fortsett å gjøre justeringer i TLP-støttene inntil ønsket holdning og komfort er oppnådd.

4. Monter tråddukoverlegget (bilde 10).

a. Len fremover og trekk tråddukoverlegget over den justerbare fatningen og TLP-
støttene.

b. Fest hakefestet ved den indre bunnen/forsiden av overlegget til løkkefestet på 
forsiden av den justerbare fatningen.

c. Len deg tilbake og fest de fire festebåndene til overlegget til baksiden av 
monteringsstroppene

d. Trekk bakstykket til trådduksoverlegget over de justerbare monteringsstroppene. 
Festeremsene på bakstykket vil feste seg til baksiden av det justerbare 
monteringsbåndet.

e. Etterjustering av TLP-støttene kan være nødvendig når overlegget er på plass. Bare 
fjern overlegget, juster plasseringen av TLP-støttene og monter overlegget på nytt.

10

8

9
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Innledende bruk
Før langvarig sitting er best å bruke Ride Corbac i en kort periode og kontrollere 
ethvert område som er i kontakt med ryggstøtten visuelt. Røde områder bør forsvinne 
i løpet av 10-30 minutter. Ta kontakt med legen eller terapeuten hvis rødheten varer i 
mer enn 30 minutter. Så lenge hudinspeksjoner ikke viser røde områder som varer mer 
enn 30 minutter, kan du trygt fortsette å bruke rullestolen. Hudkontroller bør gjøres mist 
hver dag, selv etter at hudtoleransen er fastslått. Fortsett å utføre rutineintermitterende 
trykkavlastningsteknikker (lene forover) som anbefales av helsepersonell.

Y ADVARSEL: Hvis rødhet forbundet med bruk av Corbac varer i mer enn 30 minutter, 
slutt å bruke den og ta kontakt med terapeuten eller legen din umiddelbart.

Oppfølging
Det anbefales å få helsepersonell til å kontrollere sitteholdning og hudintegriteten din 
minst hvert år, eller når du opplever en endring i vekt, holdning eller generell tilstand som 
kan påvirke din evne til å sitte trygt, komfortabelt og funksjonelt.

Stell og vedlikehold av din Ride Corbac

Rengjøring av Corbac-tråddukoverlegget
 • Fjern tråddukoverlegget fra Corbac.

• Fest borrelåsene til hverandre. Plasser i en glidelåsbag

• Vask i vaskemaskin eller for hånd (vanlig vaskemiddel/ikke blekemiddel).

• Heng til tørk.

Rengjøring av den justerbare Corbac-fatningen 
Vask den tynne klaffen, TLP-støttene og basiskomponentene etter behov med en fuktig klut 
eller et mildt desinfeksjonsmiddel.

FORSIKTIG:Ikke rengjør Corbac med isopropylalkohol eller andre kjemiske løsemidler.

Kjøretøyssikkerhet
Y FARE FOR PERSONSKADE: Corbac IKKE er dynamisk testet for bruk i motorkjøretøy. 
Corbac vil ikke gi tilstrekkelig støtdemping i et motorkjøretøy. Alvorlig skade eller død 
kan oppstå under en kjøretøysulykke dersom skikkelige sikkerhetsfunksjoner fra den 
opprinnelige utstyrsprodusenten ikke benyttes.

1. Bytt alltid til bilsetet og sikkerhetsbeltene fra den opprinnelig utstyrsprodusenten når du 
skal reise med motorkjøretøy.

Vedlikehold
Kontroller at Corbac fungerer som den skal og om deler av maskinvaren er løse, mangler 
eller er skadet minst hver 6. måned. Inspiser og stram alle komponenter i henhold til 
denne brukerhåndboken. Kontakt din autoriserte Ride Designs-leverandør om dersom 
komponenter er skadet eller mangler.

Y IKKE fortsett å bruke produktet hvis det er løse, manglende eller skadede komponenter.

Klesvasksymboler

h
h

Maskinvask varmt vann (40˚ C)

Må ikke blekes

Drypptørr

Må ikke tørrenses

Må ikke strykes

V
K
C



Brukerhåndbok for justerbar Ride™ Corbac™-ryggstøtte 7

www.ridedesigns.com

Produktets levetid
Maksimal beregnet bruk av dette produktet er fire år.

Gjenbruk
Y FARE FOR PERSONSKADE: Ta kontakt med en autorisert Ride Designs-forhandlere før 
du overfører den til en annen bruker. IKKE bruk produktet hvis skader oppdages.

Avhending
♻ Resirkuler komponenter og materialer i henhold til lokale, statlige og nasjonale forskrifter.

Garantierklæring
Den justerbare Ride Designs® Corbac™-ryggstøtten er nøye konstruert for å tilfredsstille 
behov knyttet til kroppsholdning og hudintegritet. Denne garantien er gyldig i 24 
måneder fra datoen den leveres til den opprinnelige kjøperen. Dersom det oppdages feil 
i materiale eller konstruksjon, vil Ride Designs reparere eller erstatte komponenten, etter 
eget skjønn. Denne begrensede garantien dekker ikke daglig slitasje eller skade som 
oppstår som følge av feilhåndtering, misbruk, forsømmelse eller unnlatelse av å følge 
instruksjonene for stell og vedlikehold.

Krav og reparasjoner bør behandles gjennom nærmeste autoriserte Ride Designs Rehab 
Technology-leverandør. Det kan være nødvendig med en kopi av salgskvitteringen utstedt 
til kjøperen av produktet for å behandle en reklamasjon.

Ride Corbac-ryggstøtten fungerer best når den brukes med en 
supplerende Ride Designs-pute
Ride Forward-puten passer best for mennesker med mild til moderat risiko for 
hudskader.

Oppnå en høy grad av hudbeskyttelse og funksjonell ytelse med Ride Java-puten 
(bare Ride Custom-puten kan gi en høyere grad av beskyttelse og støtte).

For folk som har høyere risiko for hudskader, og/eller mer utfordrende holdningsrelaterte 
behov, er Ride Custom-puten det ultimate innen holdningsstøtte og hudpleie. Den er 
formet spesielt for å støtte en persons unike størrelse, form, holdning og funksjonskrav. 
Kun tilgjengelig i USA.

Mer informasjon om hele sortimentet av Ride Motiv-puter er tilgjengelig på  
www.ridedesigns.com.
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Installasjonsmerknader

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Patenter: www.ridedesigns.com/patents
© 2015, Ride Designs. 090-005-B
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