EVAKUERINGSSTOL
SKID
PRODUKTBLAD

SKID evakueringsstol är ett utmärkt hjälpmedel för snabb och säker utrymning för
rörelsehindrade eller skadade personer.
Stolen förvaras hopfälld och tas fram vid
fara eller olycka. Det behövs endast en
person för att transportera patienten ut ur
byggnaden.
Det bromsade rullbandet i gummi gör att
stolen kan skjutas ner för trappor utan risk
för att den ska skena iväg.
Evakueringsstolen används på företag,
skolor och sjukhus samt på andra platser
där det finns behov av snabb och säker
utrymning och där det finns risk att
besökare, anställda, patienter eller andra
har behov av hjälp vid fara.
Stolen finns i två varianter med eller utan
bärhandtag.
Stark och lätt konstruktion

Tekniska data

Evakueringsstolen SKID är uppbyggd av starka
aluminiumrör med en diameter på 25-35 mm.
Den väger endast 13 kg, men kan trots det
bära personer upp till 150 kg.
Spentex®,

Sittdyna och huvudstöd är tillverkade av
en armerad PVC-plast med ett ytskikt i akryl.
Spentex® är ett ultralätt material med stor nöt- och
slitstyrka. Ytskiktet är smutsavvisande och skyddar
mot solljus, vatten och luftburna kemikalier, vilket
ger en mycket hög åldringsbeständighet. Dyna och
huvudstöd är avtagbara för rengöring.
Stolen är försedd med ett säkerhetsbälte för att
spänna fast skadade eller rörelsehindrade personer.
Stora hjul i mjuk polyuretan gör att stolen lätt kan
köras över trösklar och andra hinder. Den kan även
köras utomhus.
En instruktion på svenska följer med stolen.

Modell

SKID

PRO SKID
med bärhandtag

Bredd

53 cm

55 cm

Längd utfälld

90 cm

111 cm

Längd utfälld inkl
bärhandtag

-

145 cm

Tjocklek ihopfälld

33 cm

33 cm

Höjd – utfälld

160 cm

160 cm

Höjd – ihopfälld

107 cm

107 cm

Max last

150 kg

150 kg

Främre hjul

ø100 x 32 mm

ø100 x 32 mm

Bakre hjul

ø200 x 50 mm

ø200 x 50 mm

Vikt

12,7 kg

15 kg

Färg

Krom

Gullackad

Material stativ

Aluminium

Aluminium

Material dyna

Spentex®

Spentex®

Artikelnr

16-8028-20

16-8028-30

En person kan sköta utrymningen

Evakueringsstol Skid bxp.doc

Stolen kan enkelt skötas av en användare. Den är
avvägd så att patientens vikt huvudsakligen bärs av
de bakre hjulen vilket gör stolen mycket lätt att
manövrera och svänga. Den kan därför enkelt
svängas runt på trappavsatser i trånga trapphus.
De bakre hjulen fälls in vid utrymning i trappor och
stolen glider istället på rullband. Eftersom banden är
bromsade är det möjligt att transportera även
tyngre personer nedför trappor.
Vid normal förvaring fälls stolen ihop och tar liten
plats. Den kan även hängas på vägg. Vid användning
fälls stolen ut med ett snabbt och enkelt handgrepp.
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Modell PRO SKID
med bärhandtag

Heltäckande på säkerhet

Enkel att använda

Transport- och förvaringsväska

Transport- och förvaringsväskan är tillverkad i gul
PVC försedd med svarta nylonband som
förstärkning.


Ta ner stolen från vägghängare och fäll ut stolen.



Dra ut stödbenet och lås det i utfällt läge så att
stolen blir stadig.



Lyft handtaget och se till att det låser i upplyft
läge.



Sänk huvudstödet.



Nu när stolen är färdig att använda, lossa
stödbenet och rulla stolen till personen som
ska evakueras.



Lyft den skadade eller rörelsehindrade till stolen
och spänn fast de dubbla säkerhetsbältena.



Rulla stolen på de fyra hjulen. I trappor lutas
stolen bakåt så att den kommer i balans över
bakhjulen. Rulla stolen över det översta
trappsteget så att rullbanden tar över.



I trappan bromsas stolen via friktionen mellan
rullband och med. Vid öka belastning på banden
ökar bromsverkan.



I botten av trappan tippas stolen upp på hjulen
igen för att rullas på plant underlag.



När ni har utrymt byggnaden, rulla stolen i
säkerhet och fäll ut stödbenet innan personen
lämnar evakueringsstolen.

Den är försedd med två bärhandtag och ett 10 mm
blixtlås runt tre av sidorna.

Vägghängare
Vägghängaren är tillverkad i stål och avsedd för
SKID och PRO SKID evakueringsstol. Den fästs på
vägg med tre skruvar.

Tekniska data tillbehör
Vägghängare

Väska

Längd

36 cm

100 cm

Höjd

16 cm

43 cm

Djup

16 cm

52 cm

Rör

ø12 x 1,5 mm

Artikelnr

16-8028-25

16-8028-26

Modell PRO SKID är även försedd med utfällbara
bärhandtag som används för att lyfta stolen upp för
trappor eller över hinder.
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Heltäckande på säkerhet

