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Leverantör: Denna handbok måste överlåtas till 
slutanvändaren av denna produkt eftersom den innehåller 
viktig information om korrekt användning av produkten.

Användare: Läs noga igenom hela denna handbok innan 
du börjar använda produkten och spara den för framtida 
hänvisning.

Avsedd användning och 
installationsinstruktioner
Avsedd användning
Din Ride Designs® Corbac™ dyna är ett justerbart ryggstöd till 
rullstolar som omsorgsfullt har konstruerats för att uppfylla dina 
hållnings- och hudintegritetsbehov och har designats för att 
kunna monteras på flera olika rullstolssorter och storlekar för 
att underlätta stöd och placering för rullstolsanvändare.

Tyngdkapacitet
Maximal användarvikt är 250 pund (113 kg).
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Allmän produktsäkerhet
Säker användning av denna produkt beror på ditt goda omdöme och sunda förnuft, 
likaväl som din leverantörs, din vårdgivares, och / eller sjukvårdspersonals, och din 
uppmärksamhet när det gäller att följa varningarna, noteringarna och instruktionerna i 
denna handbok.

OBS: Vi har sammanställt den här handboken från senaste tillgängliga specifikationer 
och produktinformation vid tidpunkten för utgivandet. Vi förbehåller oss rätten att göra 
förändringar så som de blir nödvändiga. Eventuella förändringar i våra produkter kan 
orsaka små variationer mellan bilder och förklaringar i den här handboken och den 
produkt du har köpt.

Y VARNING: Alla Ride Designs stödytor är avsedda för att hjälpa minska förekomsten 
av trycksår. Inget ryggstöd kan dock helt eliminera tryck från sittande eller förebygga 
trycksår. Ride Corbac är inte ett substitut för bra hudvård inklusive hälsosam kost, renlighet 
och regelbundna tryckavlastningstekniker.

VARNING: Om varningar inte följes kan det leda till att produkten skadas.

Yi Läs igenom denna instruktionsbok innan du använder produkten.

Y Alla Ride Designs stödytor är avsedda för att hjälpa minska förekomsten av trycksår. 
Inget ryggstöd kan dock helt eliminera tryck från sittande eller förebygga trycksår. 
Ride Corbac är inte ett substitut för bra hudvård inklusive hälsosam kost, renlighet och 
regelbundna tryckavlastningstekniker.

Y Installering av ryggstödet på rullstolen kan ändra din tyngdpunkt i rullstolen. Ett 
bakåtlutat läge kan leda till att rullstolen tippar bakåt vilket kan resultera i personskador. 
Överväg alltid behovet av tippmotstånd eller axeladapterfästen för amputeringar som 
kan läggas till på din rullstol för att öka stabiliteten. På samma sätt kan en framåtlutad 
ryggposition minska rullstolens stabilitet på framsidan vilket ökar risken att tippa framåt 
med möjligheten att skada sig.

Y Använd inte din Corbac utan nätöverdraget.

Y Lyft inte rullstolen från Corbac-ryggstödet.

Y Felaktig placering eller fastsättning av Ride Corbac-ryggstödet på din rullstol kan 
orsaka skador.

Y Denna produkt ska installeras och monteras av kvalificerad och kompetent 
sjukvårdspersonal. Om felbedömning eller feljustering av Corbac ryggstödet sker kan det 
leda till att användaren skadas.

Instruktioner för installering och användning
Det rekommenderas att en terapeut eller auktoriserad Ride Designs leverantör genomför 
den första monteringen av ditt ryggstöd. Ditt Ride Corbac-ryggstöd är designad för att 
öka stabiliteten av bålens kärna genom stöd till ryggen och sidorna av nedre bålen, 
ländrygg och bäcken (dvs kärnan). Corbacs justerbara fäste använder sig av remmar 
för att kunna ge det primära stödet för balans och inriktning. Stöden för bröst-ländrygg-
bäcken (TLP) ger ytterligare rygg- och sidostöd och Corbacs nätöverdrag är en lätt 
stöddyna som hjälper vattenånga att avdunstas och  förminskar samtidigt skavning.

Corbac ryggstödet består av fyra delar: 1) det justerbara fästet, 2) två stöd till bröst-
ländrygg-bäcken (TLP)  3) nätöverdrag och 4) fyra monteringsklämmor.
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Avgör vilka installationsinstruktioner som är lämpliga
Bestäm vilken konfiguration som behövs innan installationen och gå vidare till rätt avsnitt i 
handboken:

❑ Vid byte av avtagbar klädsel på en rullstol UTAN körhandtag, se avsnittet “Byte av 
avtagbar klädsel på rullstol utan körhandtag.”

❑ Vid byte av avtagbar klädsel på en rullstol som har ryggrör med integrerade 
körhandtag och fastsydda inlägg, se avsnittet “Byte av avtagbar klädsel på rullstol med 
körhandtag och fastsydda inlägg.”

❑ Vid byte av avtagbar klädsel med integrerade körhandtag, men UTAN fastsydda 
inlägg, se avsnittet “Byte av avtagbar klädsel på rullstol med ryggrör och integrerade 
körhandtag utan fastsydda inlägg.”

❑ Vid installering av Corbac ryggstödet över avtagbar klädsel, se avsnittet “Installera 
Corbac ryggstöd över avtagbar klädsel.”

Corbac installering

Byte av avtagbar klädsel på rullstol utan körhandtag
1. Ta bort den nuvarande rullstolsklädseln.

2. Justera ryggrörshöjden (om så behövs) till den höjd som passar er.

3. Trä Corbac justerbara fäste över rullstolens ryggrör.

a. Ta ut Corbac justerbara montering ur pappersförpackningen. Vik inte ut.

b. Leta reda på inläggen för ryggrören på insidan av ryggpanelen och under 
justeringsremmarna. Reflexband identifierar var öppningarna för ryggrörsinläggen 
finns.

c. Trä ryggrörsinläggen i Corbac justerbara fäste över ryggstolens ryggrör. (Det kan 
hända att du måste lösgöra justeringsremmarna på fästet.)

YOm man inte använder inläggen till ryggrören kan det leda till att Corbac 
ryggstödet glider ner för ryggrören och skadar användaren.

4. Dra åt justeringsremmarna lite grann. På vissa styvare rullstolar kan en eller flera av de 
nedre justeringsremmarna behövas placeras under förstyvningsröret.

5. Dra ner och fäst avskildhetsfliken i sätets sele för att tillåta tillräckligt mycket slak så att 
dynan kan placeras mot ryggrören.

6. Installera sittdynan och försäkra att den sitter på rätt plats.

7. Gå vidare till avsnittet “Montering av Corbac ryggstödet.”
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Byte av rullstolens avtagbara klädsel med körhandtag och 
fastsydda inlägg
1. Bekräfta att Corbac ryggstödet kommer att användas utan rullstolens originalklädsel 
och att de bakre rören är utrustade med körhandtag (A) och fastsydda inlägg (B) som 
visas på bild 1.

2. Ta ut Corbac justerbara fäste ur pappersförpackningen. Vik inte ut.

3. Leta reda på den stora fickan under justeringsremmarna.

4. Trä Corbacs justerbara fäste över körhandtagen på rullstolen och tryck handtagen 
igenom hålen som finns på fickans insidor i övre hörnen och på sidorna.

5. Placera Corbac fästets öglor mot det nuvarande fastsydda inlägget på rullstolen.

6. Trä skruven från den nuvarande rullstolsklädelsen genom öglan och in i det fastsydda 
inlägget och dra åt ordentligt (bild 2).

7. Dra åt Corbac fästets spännremmar ordentligt. På vissa styvare rullstolsmodeller kan 
det behövas att man placerar de nedre remmarna under styvhetsröret.

8. Dra ner och fäst avskildhetsfliken i sätets sele för att tillåta tillräckligt mycket slak så att 
dynan kan placeras mot ryggrören.

9. Installera sittdynan och försäkra att den sitter på rätt plats.

10. Gå vidare till avsnittet “Montering av Corbac ryggstödet.”

Byte av avtagbar klädsel på rullstol med ryggrör och integrerade 
körhandtag utan fastsydda inlägg
1. Bekräfta att Corbac ryggstödet kommer att användas utan rullstolens ryggklädsel och 
att de bakre rören är utrustade med körhandtag men utan fastsydda inlägg (bild 3).

2. Fastställ rörsdiametern där översta delen av Corbac ryggstödet kommer att placeras.

3. Använd följande klämmor till din rörsdiameter:

  1 tum rör  ............. Stora klämmor utan mellanlägg

  7/8 tum rör ............ Stora klämmor med mellanlägg

  3/4 tum rör ............ Små klämmor med mellanlägg

4. Med klämmornas skruvinlägg mot baksidan av rullstolen, sätt fast klämmorna genom 
att sprida ut klämmorna på rören (bild 4). Justera klämhöjden till 3/4 tum nedanför 
den slutliga Corbac höjden och försäkra att båda klämmorna är på samma höjd över 
sätesskenorna (bild 5). Sätt inte fast skruvarna vid detta tillfälle.

5. Installera Corbacs justerbara fäste.

a. Ta ut Corbacs justerbara fäste ur pappersförpackningen och ta loss nätöverdraget. 
Vik inte ut. Leta reda på de stora fickorna under justeringsremmarna.

b. Trä Corbacs justerbara fäste över körhandtagen och klämmorna på rullstolen och 
tryck handtagen igenom hålen som finns på den stora fickans insidor i övre hörnen 
och på sidorna.

c. Placera fästets justerbara öglor mot klämmorna och för in de 10-32 skruvar som 
medkommer. Justera klämmornas rotationer så att det passar det justerbara fästets 
böjning.

6. Dra åt remmarna lite grann. På visa styvare rullstolsmodeller kan de nedre remmarna 
finnas under förstyvningsröret.

7. Dra ner och fäst avskildhetsfliken i sätet för att tillåta tillräckligt mycket slak så att en 
sittdyna kan placeras mot ryggrören.
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8. Installera sittdynan och försäkra att den sitter på rätt plats.

9. Gå vidare till avsnittet “Montering av Corbac ryggstödet.”

Installering av Corbac ryggstöd över avtagbar klädsel
1. Låt den avtagbara klädseln sitta kvar på rullstolen.

2. Sätt fast Corbacs justerbara fäste.

a. Ta ut Corbac justerbara fäste ur pappersförpackningen. Vik inte ut.

b. Leta reda på den stora fickan under justeringsremmarna.

c. Trä Corbacs justerbara fäste över rullstolens avtagbara klädsel. Kontrollera att den 
avtagbara klädseln är införd i den stora fickan. (Det kan hända att du måste lösgöra 
justeringsremmarna något.)

3. Dra åt remmarna lite grann. På visa styvare rullstolsmodeller kan de nedre remmarna 
finnas under förstyvningsröret.

4. Dra ner och fäst avskildhetsfliken i sätets sele för att tillåta tillräckligt mycket slak så att 
en sittdyna kan placeras mot ryggrören.

5. Installera sittdynan och försäkra att den sitter på rätt plats.

6. Gå vidare till avsnittet “Montering av Corbac ryggstödet.”

Montering av Corbac ryggstödet
1. För dig över till rullstolen.

2. Justera fästets remmar för optimal balans och båljustering (bild 8).

3. Justera bröst-länd-bäcken (TLP) stöden (bild 9).

a. Luta dig framåt och placera TLP-stöden (med spetsarna pekande inåt) mot din bål 
och önskad plats på ländrygg-sakrala området.

b. Luta dig tillbaka och sätt fast kilarna på det justerbara fästets främre yta med hak- 
och öglefästet.

c. TLP-stöden kan flyttas upp/ner, in/ut och kan roteras. I vissa fall kan de sträcka sig 
utanför bredden av rullstolsramen och kan trimmas.

d. Fortsätt att justera TLP-stöden tills du nått önskad hållning och bekvämlighet.

4. Montera nätöverdraget (bild 10).

a. Luta dig framåt och dra nätöverdraget över det justerbara fästet och TLP-stöden.

b. Sätt fast hakfästet på insidan av den nedre/främre delen av överdraget med 
öglefästet på framsidan av det justerbara fästet.

c. Luta dig tillbaka och sätt fast överdragets ögleremmar med de justerbara 
fästremmarna på baksidan.

d. Dra nätöverdragets bakflik över de justerbara fästremmarna. Ögleremmarna på 
bakfliken kommer att fästa sig på baksidan av de justerbara fästremmarna.

e. Det kan hända att omjustering av TLP-stöden behövs efter att överdraget är på plats. 
Ta då bara bort överdraget, justera om TLP-stödens position och montera om 
överdraget.
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Första användningslängd
Före längre sittande är det lämpligt att använda din Ride Corbac under en kortare tid 
och att visuellt kontrollera alla områden som har kontakt med ryggstödet. Alla rodnader 
bör försvinna inom 10-30 minuter. Kontakta din doktor eller terapeut om rodnad varar 
längre än 30 minuter. Så länge inte hudundersökningar visar några rodnader som varar 
längre än 30 minuter kan du med säkerhet fortsätta användning. Hudkontroller bör 
göras dagligen även efter att hudtolerans har fastställts. Fortsätt att utföra rutinmässiga 
tryckavlastningstekniker emellanåt (framåtlutning) som rekommenderas av din doktor.

YVARNING: Om rodnad i samband med användning av Corbac-ryggstödet varar 
längre än 30 minuter, avsluta användning och kontakta din terapeut eller doktor 
omedelbart.

Uppföljning
Det rekommenderas att din doktor kontrollerar din sittställning och hudens integritet 
åtminstone årligen eller när du genomgår en förändring i vikt, kroppshållning eller 
allmäntillstånd som kan påverka din förmåga att sitta säkert, bekvämt och funktionellt.

Skötsel och underhåll av din Ride Corbac

Rengöring av Corbac nätöverdrag
 • Ta bort nätöverdraget från Corbac ryggstödet.

• Sätt fast hak/öglefästen med varandra. Lägg i en påse med blixtlås.

• Tvätta i maskin eller för hand med varmt vatten (vanligt tvättmedel utan blekmedel).

• Hängtorka

Rengöring av Corbac justerbara fäste 
Använd en fuktig trasa eller milt desinfektionsmedel, rengör avskildhetsfliken, TLP-stöden 
och basdelar så som behövs.

VARNING: Rengör inte din Corbac med isopropylalkohol eller andra kemiska 
lösningsmedel.

Fordonssäkerhet
Y RISK FÖR SKADOR: Corbac ryggstödet har inte testats dynamiskt för användning i 
bil. Lita inte på ett Corbac ryggstöd för kollisionsstöd i bil. Allvarlig skada eller dödsfall 
kan inträffa vid trafikolycka om inte korrekta fordonssäkerhetsfunktioner från tillverkaren 
användes.

1. Flytta dig alltid ur din Corbac och in i fordontillverkarens bilsäte och 
fasthållningsanordningar för bilresor.

Underhåll
Corbac ryggstödet och dess tillbehör bör rutinmässigt kontrolleras minst var sjätte månad 
för lösa, saknade eller skadade beståndsdelar och ordentlig funktion. Undersök och dra 
åt alla beståndsdelar enligt denna handbok. Kontakta din auktoriserade Ride Designs 
leverantör gällande eventuellt skadade eller saknade beståndsdelar.

Y Fortsätt INTE att använda din produkt om den har några lösa, saknade eller skadade 
beståndsdelar.

Tvättsymboler

h
h

Maskintvätt varmt vatten  (40˚ C)

Använd ej blekmedel

Dropptorka

Kemtvättas ej

Stryks ej

V
K
C
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Produktens livslängd
Den längsta avsedda livslängden för denna produkt är fyra år.

Omanvändning
Y RISK FÖR SKADOR: Kontakta en auktoriserad Ride Designs återförsäljare innan 
överföring till ny användare. Använd INTE denna produkt om skada upptäcks.

Bortskaffande
♻ Återvinning av beståndsdelar och material per lokala, statliga och nationella bestämmelser.

Garanti Policy
Ditt Ride Designs® Corbac™ justerbara ryggstöd har omsorgsfullt konstruerats för att 
möta behoven för din hållning och din huds integritet. Denna begränsade garanti gäller 
under 24 månader från leveransdatum till originalköparen. Om något material- eller 
tillverkningsfel upptäcks kommer Ride Designs att reparera eller byta ut beståndsdelen 
så som passar dig. Denna begränsade garanti täcker inte dagligt slitage eller skada 
som resulterats av misskötsel, felanvändning, försummelse eller genom att inte följa 
skötselanvisningarna.

Fordringar och reparationer bör skötas om av din närmaste auktoriserade Ride Design 
tekniker. En kopia på köpebrevet utfärdat till produktens köpare kan krävas innan 
behandling av garantianspråk.

Ride Corbac ryggstödet fungerar bäst när det används med en 
kompletterande Ride Designs dyna
Ride Forward dynan är mest lämplig för personer med mild till måttlig risk för 
hudskador.

Uppnå hög hudskyddsnivå och funktionell prestanda med Ride Java dynan (endast 
Ride Custom dynan kan ge högre skydds- och stödnivå).

För personer som löper större risk för hudskador och / eller har det svårare att behålla 
kroppshållningen är Ride Custom dynan bäst för stöd och hudvård. Den är speciellt 
formad för att stödja en individs unika storlek, form, hållning och funktionskrav. Endast 
tillgänglig i USA.

Mer information om hela Ride Designs utbud av dynor finns tillgängligt på  
www.ridedesigns.com.
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Installationsnoteringar

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Patenter: www.ridedesigns.com/patents
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