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Leverandør: Denne manual skal overrækkes til produktets 
slutbruger, da den indeholder vigtige informationer om korrekt 
brug af dette produkt.

Bruger: Læs hele manualen grundigt, inden du bruger 
produktet, og opbevar den til fremtidig brug.

Tilsigtet brug og monteringsinstruktioner
Tilsigtet brug
Din Ride Designs® Corbac™ justerbare rygstøtte er blevet 
omhyggeligt fremstillet for at opfylde dine behov, hvad angår 
holdning og hud, og til montering på kørestoler af flere typer 
og størrelser for at hjælpe med at støtte og anbringe brugerne 
af kørestolen i korrekt stilling.

Maks. vægt
Maks. brugervægt er 113 kg.
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Generel produktsikkerhed
Sikker anvendelse af dette produkt afhænger af din gode dømmekraft og almindelig sund 
fornuft, tillige med din leverandørs, plejepersonalets og/eller sundhedspersonalets, samt 
din opmærksomhed i at følge forholdsreglerne, noterne og instruktionerne i denne manual.

BEMÆRK: Vi har udarbejdet denne manual fra de sidste nye specifikationer og 
produktoplysninger, som var tilgængelige på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os 
retten til at foretage ændringer, når disse viser sig at være nødvendige. Enhver ændring 
til vores produkter kan eventuelt medføre mindre variationer mellem billederne og 
forklaringerne i denne manual og det produkt, som du har købt.

Y ADVARSEL: Alle Ride Desings støtteoverflader er udviklet til at hjælpe med at 
reducere forekomsten af tryksår. Ingen rygstøtte kan imidlertid helt bortskaffe siddetryk 
eller forebygge tryksår. Ride Corbac er ikke en substitut for god hudpleje, heriblandt 
hensigtsmæssig kost, renlighed og jævnlige trykaflastningsteknikker.

FORSIGTIG: Manglen på at overholde forholdsregler kan eventuelt forårsage skade på dit 
produkt.

Yi Læs venligst denne manual, inden produktet bruges.

Y Alle Ride Designs støtteoverflader er udviklet til at hjælpe med at reducere forekomsten 
af tryksår. Ingen rygstøtte kan imidlertid helt bortskaffe siddetryk eller forebygge tryksår. 
Ride Corbac er ikke en substitut for god hudpleje, heriblandt hensigtsmæssig kost, 
renlighed og jævnlige trykaflastningsteknikker.

Y Montering af ethvert ryglæn kan ændre dit tyngdepunkt på kørestolen. En tilbagetrukket 
rygposition kan eventuelt medføre, at kørestolen tipper bagud, og potentielt resultere i 
kvæstelser. Man skal altid vurdere om det er nødvendigt at montere anti-tip beslag eller 
akseladapter-beslag til amputationspatienter på din kørestol for at hjælpe med at øge 
stabiliteten. På lignende måde kan en mere fremadgående rygposition reducere kørestolens 
fremadgående stabilitet, og øge risikoen for at tippe fremad, med mulighed for kvæstelser.

Y Brug ikke din Corbac uden første at montere netdækkenet.

Y Løft ikke kørestolen ved brug af Corbac.

Y Uhensigtsmæssig placering eller fastgørelse af Ride Corbac på din kørestol, kan 
eventuelt føre til kvæstelser.

Y Dette produkt skal monteres og tilpasses af kvalificeret og kompetent 
sundhedspersonale. Mangel på nøjagtigt at bedømme og justere størrelsen på Corbac, 
kan eventuelt resultere i personskader.

Monterings- og brugsvejledninger
Det anbefales, at en terapeut eller autoriseret leverandør af Ride Designs foretager 
den indledende tilpasning af din rygstøtte. Din Ride Corbac er designet til at forbedre 
stabiliteten af kropsstammen ved at yde bag- og lateral støtte til underkroppen, columna 
lumbalis og bækken (dvs. stammen). Corbac justerbare ramme bruger stropper til at opnå 
den indledende støtte til balance og justering. Bryst-lænde-bækken (TLP) støtter yder 
ekstra bag-lateral støtte, og netdækkenet fra Corbac yder en letvægts støddæmpende 
støtte for at lette transport af fugt og samtidig reducere forskydning.

Corbac består af fire komponenter: 1) Den justerbare ramme, 2) to bryst-lænde-bækken 
(TLP) støtter, 3) netdækkenet og 4) fire monteringsklemmer.
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Bestem de hensigtsmæssige monteringsinstruktioner
Inden monteringen skal den nødvendige konfiguration bestemmes, og man skal gå videre 
med det korrekte afsnit i manualen:

❑ Hvis man skal udskifte en stropryg på en kørestol UDEN skubbehåndtag, 
henvises der afsnittet, der hedder “Udskift eksisterende stropryg på en kørestol uden 
skubbehåndtag.”

❑ Hvis man skal udskifte en stropryg på en kørestol, der har rygrør med indbyggede 
skubbehåndtag og eksisterende gevindskårne indlæg, henvises der til afsnittet, 
som hedder “Udskift eksisterende stropryg på en kørestol med skubbehåndtag og 
eksisterende gevindskårne indlæg.”

❑ Hvis man skal udskifte en stropryg på en kørestol med indbyggede skubbehåndtag, 
men UDEN gevindskårne indlæg, henvises der til afsnittet, der hedder “Udskift 
stropryg på en kørestol, som har rygrør med indbyggede skubbehåndtag, men uden 
eksisterende gevindskårne indlæg.”

❑ Hvis Corbac monteres over eksisterende stropryg henvises der til afsnittet, som 
hedder “Montering af Corbac over eksisterende stropryg.”

Montering af Corbac

Udskift den eksisterende stropryg på en kørestol uden 
skubbehåndtag
1. Tag den eksisterende stropryg af kørestolen.

2. Justér højden på rygrøret (hvis relevant) til den ønskede højde for rygstøtten.

3. Lad Corbac justerbare ramme glide ned over kørestolens rygrør.

a. Tag Corbac justerbare ramme ud af papemballagen. Fold den ikke ud.

b. Find frem til rygrørets lommer langs indersiden af rygpanelet og under 
justeringsstropperne. Reflekterende bånd angiver åbningen af rørlommerne.

c. Lad Corbac justerbare rørlommer glide over kørestolens rygrør. (Du skal muligvis 
løsne de justerbare stropper let).

Y Mangel på at bruge rygrørets lommer kan føre til, at Corbac glider ned ad 
rygrørene og resultere i personskader.

4. Stram justeringsstropperne let. På enkelte stive kørestolsmodeller findes der eventuelt en 
eller flere justeringsstropper forneden under stabiliseringsstangen.

5. Træk nedad og fastgør overgangsdækket til sædestroppen, og sørg for tilstrækkelig 
slæk, så puden kan placeres mod rygrørene.

6. Montér sædehynden ved at sikre den korrekte placering.

7. Gå videre med afsnittet, der hedder “Montering af Corbac.”
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Udskift eksisterende stropryg på en kørestol med skubbehåndtag 
og eksisterende gevindskårne indlæg.
1. Kontrollér, at Corbac bruges uden rullestolens originale rygpolstring og, at rygrørene 
er udstyret med skubbehåndtag (A) og gevindskårne indlæg (B), som vist på billede 1.

2. Tag Corbac justerbare rygstøtte ud af papemballagen. Fold den ikke ud.

3. Find frem til den store lomme under justeringsstropperne.

4. Lad Corbac justerbare rygstøtte glide over kørestolens skubbehåndtag ved at skubbe 
håndtagene gennem hullerne i den store lommes hjørner foroven og i siden.

5. Juster ringene på Corbac rygstøtten med det originale gevindskårne indlæg på 
kørestolen.

6. Indsæt skruerne fra den originale rygpolstring gennem ringene og ind i det 
gevindskårne indlæg, og stram på sikker måde (billede 2).

7. Stram Corbac fastspændingsstropper let. På enkelte stive kørestolsmodeller findes der 
eventuelt en eller flere justeringsstropper forneden under stabiliseringsstangen.

8. Træk nedad og fastgør overgangsdækket til sædestroppen, og sørg for tilstrækkelig 
slæk, så sædehynden kan placeres mod rygrørene.

9. Montér sædehynden ved at sikre den korrekte placering.

10. Gå videre med afsnittet, der hedder “Montering af Corbac.”

Udskift stropryg på en kørestol, der har rygrør med indbyggede 
skubbehåndtag, men uden eksisterende gevindskårne indlæg
1. Kontrollér, at Corbac bruges uden rullestolens rygpolstring og, at rygrørene er udstyret 
med skubbehåndtag, men uden gevindskårne indlæg (billede 3).

2. Bestem rørdiameteren i den position, hvor toppen af Corbac-højden skal anbringes.

3. Brug følgende klemmer til din rørdiameter:

  1" rør  ............. Store klemmer uden mellemlæg

  7/8" rør  ............. Store klemmer med mellemlæg

  3/4" rør  ............. Små klemmer med mellemlæg

4. Med klemmens skrueindlæg mod bagsiden af kørestolen, monteres klemmerne ved at 
sprede klemmerne over rørene (billede 4). Juster klemmehøjden til ¾" under den endelige 
Corbac-højde og sørg for, at begge klemmer er på samme højde over sædeskinnerne 
(billede 5). Monter ikke skruerne endnu.

5. Monter den justerbare Corbac rygstøtte.

a. Tag Corbac justerbare ramme ud af papemballagen og frigør stofdækkenet. Fold 
den ikke ud. Find frem til de store lommer under de justerbare stropper.

b. Lad Corbac justerbare ramme glide over kørestolens skubbehåndtag og klemmer 
ved at skubbe håndtagene gennem hullerne i den store lommes hjørner foroven og i 
siden (billede 6).

c. Juster den justerbare rammes huller med klemmerne og indsæt de medleverede 10-
32 skruer. Juster klemmernes rotation, så de passer til den justerbare rammes ønskede 
kurve. Stram skruerne på sikker måde (billede 7).

6. Stram stropperne let. På enkelte stive kørestolsmodeller findes der eventuelt en eller 
flere justeringsstropper forneden under stabiliseringsstangen.

7. Træk nedad og fastgør overgangsdækket til sædet, og sørg for tilstrækkelig slæk, så 
sædehynden kan placeres mod rygrørene.
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8. Monter sædehynden ved at sikre den korrekte placering.

9. Gå videre med afsnittet, der hedder “Montering af Corbac.”

Monter Corbac over den eksisterende stropryg
1. Lad den eksisterende stropryg blive siddende på kørestolen.

2. Monter Corbac justerbare ramme.

a. Tag Corbac justerbare ramme ud af papemballagen. Fold den ikke ud.

b. Find frem til den store lomme under justeringsstropperne.

c. Lad Corbac justerbare ramme glide over kørestolens stropryg. Sørg for at den 
eksisterende stropryg er indsat i den store lomme (du skal eventuelt slække på 
stropperne).

3. Stram stropperne let. På enkelte stive kørestolsmodeller findes der eventuelt en eller 
flere justeringsstropper forneden under stabiliseringsstangen. 

4. Træk nedad og fastgør overgangsdækket til sædestroppen, og sørg for tilstrækkelig 
slæk, så sædehynden kan placeres mod rygrørene.

5. Montér sædehynden ved at sikre den korrekte placering.

6. Gå videre med afsnittet, der hedder “Montering af Corbac.”

Montering af Corbac
1. Overførsel på kørestolen.

2. Juster stropperne på rammen for optimal balance og justering af kroppen (billede 8).

3. Juster bryst-lænde-bækken (TLP) støtterne (billede 9).

a. Læn dig fremad og anbring TLP-støtterne (spidserne vender indad) mod din krop på 
den ønskede position i det lumbale-sakrale område.

b. Læn dig tilbage for at fastgøre kilerne til den justerbare rammes forreste overflade 
ved brug af krogen og burrelukket.

c. TLP-støtterne kan bevæges op/ned, ind/ud og roteres. I nogle tilfælde kan de gå ud 
over bredden på kørestolens ramme og kan forkortes.

d. Gå videre med at foretage justeringer til TLP-støtterne, indtil den ønskede 
kropsholdning og komfort opnås.

4. Monter netdækkenet (billede 10).

a. Læn dig fremad og træk netdækkende over den justerbare ramme og TLP-støtterne.

b. Fastgør krogen indvendigt forneden/foroven på dækkenet for til burrelukket på 
forsiden af den justerbare ramme.

c. Læn dig tilbage og fastgør dækkenets fire stropper med burrelukke til bagsiden af 
den justerbare rammes stropper.

d. Træk netdækkenets bagklap over den justerbare rammes stropper. Burelukkerstrimler 
på bagklappen vil fæstne sig til bagsiden af den justerbare rammes stropper.

e. Genjustering af TLP-støtter er eventuelt nødvendigt efter placering af dækkenet. Man 
skal blot tage dækkenet af, justere positionen af TLP-støtterne, og genmontere dækkenet.

10

8

9
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Tidsplan for indledende brug
Inden du sidder i længerevarende perioder, tilrådes det at bruge din Ride Corbac i løbet 
af korte tidsrum, og visuelt kontrollere ethvert område, der berører rygstøtten. Enhver 
form for rødme bør forsvinde inden for 10-30 minutter. Kontakt din læge eller terapeut, 
hvis rødmen vedvarer i mere end 30 minutter. Så længe kontrollerne af huden ikke viser 
områder med rødme, der varer mere end 30 minutter, kan du roligt fortsætte brugen. 
man skal kontrollere huden mindst en gang dagligt, selv efter huden er blevet tolerant. 
Fortsæt med at udføre jævnlige trykaflastningsteknikker (læne fremad), som tilrådet af dit 
sundhedspersonale.

Y ADVARSEL: Hvis nogen rødme i forbindelse med brugen af Corbac vedvarer i mere 
end 30 minutter, ophør straks med brugen og kontakt din terapeut eller læge.

Opfølgning
Det anbefales at du får din siddeposition og hud kontrolleret af dit sundhedspersonale 
mindst en gang om året, eller så snart du oplever en ændring i din vægt, kropsholdning 
eller overordnet tilstand, der eventuelt kunne påvirke din evne til at sidde på en sikker, 
bekvem og funktionsdygtig måde.

Pleje og vedligeholdelse af din Ride Corbac

Rengøring af Corbac netdækken
 • Tag netdækkenet af Corbac.

• Hægt krog/burrelukker til hinanden. Anbring i en pose med lynlås

• Vask med varmt vand i maskine eller hånden (normal sæbe/intet blegemiddel).

• Skal dryptørre

Rengøring af Corbac justerbare ramme 
brug en fugtig klud eller mildt rensemiddel, rens overgangsdækket, TLP-støtterne og de 
grundlæggende komponenter efter behov.

FORSIGTIG: Rengør ikke din Corbac med isopropanol eller andre kemiske opløsningsmidler.

Sikkerhed under kørsel i bil
Y RISIKO FOR PERSONSKADE: Corbac er IKKE blevet dynamisk testet for brug i en 
bil. Sæt ikke din lid til en Corbac for sikker støtte i tilfælde af kollision i en bil. Alvorlige 
kvæstelser eller dødsfald kan forekomme i forbindelse med et biluheld, hvis ikke bilens 
hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger bruges.

1. Flyt dig altid ud af din Corbac og brug bilfabrikantens originale sæde og 
tilbageholdelsesanordninger under kørslen.

Vedligeholdelse
Corbac og fastgørelserne skal kontrolleres jævnligt mindst hver 6. måned for løse, 
manglende eller beskadigede fittings og hensigtsmæssig funktion. Kontrollér og stram alle 
komponenter i henhold til denne manual. Kontakt din autoriserede Ride designs-leverandør 
vedrørende beskadigede eller manglende komponenter.

Y Fortsæt IKKE med brugen af dit produkt med løse, manglende eller beskadigede 
komponenter.

Vaskesymboler

h
h

Maskinvask varmt vand (40 ˚C)

Må ikke bleges

Skal dryptørre

Må ikke tørrenses

Må ikke stryges

V
K
C
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Produktlevetid
Maks. tilsigtet anvendelse af dette produkt er fire år.

Genbrug
Y RISIKO FOR PERSONSKADER: Rådfør med en autoriseret Ride Designs-forhandler, 
inden du overdrager til en anden bruger. Brug IKKE produktet, hvis der findes nogen form 
for skade.

Bortskaffelse
♻ Genbrug komponenter og materialer i henhold til lokale, regionale og nationale 
bestemmelser.

Garanti
Din Ride Designs® Corbac™ justerbare rygstøtte er blevet omhyggeligt fremstillet for at 
opfylde dine behov, hvad angår kropsstilling og hud. Denne begrænsede garanti er 
gældende i 24 måneder fra datoen for levering til den originale køber. Hvis der findes 
nogen defekt i materiale eller kvalitet, reparerer eller erstatter Ride Designs komponenten 
efter eget skøn. Denne begrænsede garanti dækker ikke normalt slid eller skader, der 
opstår som følge af fejlhåndtering, misbrug, forsømmelse eller mangel på at følge pleje- 
og vedligeholdelsesinstruktionerne.

Reklamationer og reparationer skal behandles gennem din nærmeste autoriserede Ride 
Designs leverandør. En kopi af slutsedlen, der er udstedt til produktets køber, er eventuelt 
nødvendigt inden en garantireklamation behandles.

Ride Corbac rygstøtte fungerer bedst, når den bruges med en 
supplerede Ride designs pude
Ride Forward puden egner sig mest til personer med mild til moderat risiko for 
hudlæsioner.

Opnå en høj grad af hudbeskyttelse og funktionel ydeevne med Ride Java puden 
(kun Ride Custom puden kan yde en større grad af beskyttelse og støtte).

For personer med øget risiko for hudlæsioner og/eller mere udfordrende behov 
for kontrol af kropsholdning, er Ride Custom puden den ultimative løsning i 
holdningsmæssig støtte og hudpleje. Den er specifikt udformet til at støtte en persons 
unikke størrelse, form, kropsholdning og funktionelle krav. Fås kun i USA.

Flere informationer om hele sortimentet af Ride Designs puder findes på  
www.ridedesigns.com.
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Monteringsnoter

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

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