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Symbolförklaring 

 
  

 
Safe working load/Patientvikt: 165 kg  Read manual/läs bruksanvisningen 
   

 

 

 
Model/Modell: 4-915/911  Date of manufacture/datum för tillverkning 
   

 

 

 
CE-marked according to MDR 2017/745/ 
CE-märkt enligt MDR 2017/745 

 Serialnumber/Serienummer 

   

 

 

 

Manufacture/Tillverkare  Medical Device/Medicinteknisk apparatur 
   

 

  
 

Unique Device Identification/Unik 
enhetsidentifiering 
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Allmän beskrivning 
 
Oscar undersökningsbrits är avsedd för användning av undersökning av patient. Britsen skall enbart 

användas av utbildad personal som är väl förtrogen med innehållet i denna bruksanvisning.  

 

Undersökningsbritsen är fast i höjden och manuellt justerbar i ryggen.  

 

Maximal patientvikt är 165 kg. Produkten är CE märkt.  

 

Garantitiden är två år och gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte 

fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens användningsområde samt yttre åverkan 

och yttre slitage. 

 

Artikelöversikt 
 

Artikelnummer Benämning 

4-425 Undersökningsbrits 425, fast höjd, manuellt justerbar rygg.  

4-657 Andningshål (tillval) 

4-673 Nackkudde (tillval) 

 

Innan du börjar 
 
Läs denna användarinstruktion innan du installerar och använder produkten! 
 

Generell information 

 

Säkerhetsinstruktioner 

 

1. Maximal patientvikt är 165 kg.  

2. För transport av undersökningsbritsen, var noga med att emballera på nytt för att minimera 

risker att skada klädsel.  

 

Innan undersökningsbritsen används 

 

1. Använd inga vassa föremål vid borttag av emballage då klädsel kan ta skada.  

2. Tag bort skyddspappen från undersökningsbritsen. 

3. Skruva fast staget som håller undersökningsbritsens ben i liggdelen.  

4. Ställ undersökningsbritsen på plats. 

5. Torka rent synliga delar med en fuktig trasa.  
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Handhavande 
 

Justering av huvuddelen görs med en spak som är placerad i mitten under huvuddelen. Tryck in 

handtaget och pressa britsens huvuddel neråt för att sänka. 

För att höja huvuddelen tryck in handtaget och lyft huvuddelen till önskad sittvinkel. 

 

Kvarvarande risker 
 

• Felaktig användning av produkten kan leda till personskada. 

• Patient får inte sitta på annat ställe än liggdelen. Risk för att undersökningsbritsen välter.  

• Maximal patientvikt får inte överskridas, risk för skada på undersökningsbritsen.  

 

Renhållning och underhåll 
 

• Rengör med ljummet, PH-neutralt tvålvatten och en microfiberduk alternativt en mjuk borste.  

• Klädseln kan rengöras med 75% alkohollösning utan eftertorkning.   

• Rengör inte produkten genom att hälla vatten på den.  

• Produkten är utrustad med strömkablar, kontrollera att dessa är hela. Använd aldrig kablar 

som är trasiga eller dåliga. Om strömkablar är skadade ska dessa bytas ut av behörig 

personal alternativt av tillverkaren.  

 

Serviceinstruktioner 
 
Byte av gasfjäder för höj-/sänkning av rygg 
 

1. Tag loss nedre fästet, M8 bult. 
2. Tag loss 17 mm muttern högst upp på kolvstången (kontramutter). 
3. Tag ur M8 bult ur kolvstången. 
4. Rotera stången medsols. 
5. Montera i omvänd ordning.  
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Garantivillkor 

 
I samband med upptäckt av fel skall slutkund utan dröjsmål kontakta Oscar Medtec AB eller 

återförsäljare/installatör för att påtala felet och beskriva problemet. Om köpt via 

återförsäljare/installatör skall denne i sin tur kontakta Oscar Medtec AB för att beskriva problemet.  

 

Reklamation till Oscar Medtec AB skall göras omgående. Vidare måste följande garantiinformation för 

produkten anges: 

• Serienummer 

• Typ av produkt och artikelnummer 

• Inköpsdatum och fakturanummer 

 

Garantin omfattar inte fel som förorsakats av 

• Transport 

• Användarens oaktsamhet eller överbelastning 

• Köparens/användarens underlåtande att följa bruksanvisningen 

• Reparationer eller förändringar i konstruktionen som utförts av annan än av tillverkaren 

godkänt serviceföretag 

 

Garantin täcker inte heller 

• Obetydliga fel såsom reparation av ytrispor och som inte inverkar på produktens funktion. 

 

Besiktning som utförs av återförsäljare eller representant från Oscar Medtec AB i samband med 

reklamation debiteras kunden om inga felaktigheter som omfattas av garantin finns.  

 

Kontakt 

 
Oscar Medtec AB, Arntorpsgatan 24, 442 45 Kungälv 

Telefon: 0303-170 50, Fax: 0303-130 50, Email: info@oscarmedtec.se 

  

mailto:info@oscarmedtec.se
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Teknisk specifikation 

 

  

Artikel 425

Patientvikt 165 kg ●

Fast höjd ●

Höjd maximal 870 (mm) ●

Längd liggyta 1940 (mm) ●

Bredd 700 (mm) ●


