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GRILLO ÖPPEN FRÄM 
ENHET GÅNGTRÄNARE

GRILLO ÖPPEN BAK 
ENHET GÅNGTRÄNARE





ORMESA tackar dig för förtroendet att välja vår GRILLO gångtränare.

GRILLO är ett gång hjälpmedel där uppmärksamheten på dess funktionalitet kombineras 
med  respekt för ergonomiska och säkerhetsprinciper.

ORMESA föreslår sedan att du läser den här handboken mycket noggrant. Det hjälper dig 
att bekanta dig med GRILLO snart och mer effektivt, och du hittar också många praktiska 
råd för att använda det säkert och på bästa möjliga sätt och för att hålla det helt effektivt.

I slutändan, om du fortfarande har några frågor, tveka inte att kontakta din återförsäljare, 
som gärna ger dig all nödvändig hjälp eller direkt ringer ORMESA. 
Vårt telefonnummer är +39 0742 22927, vårt faxnummer är +39 0742 22637 och vårt 
e-postmeddelande är: info @ormesa.com.

Luigi Menichini

Vd
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VARNINGAR 

- Innan du använder hjälpen läs noggrant instruktionerna i den här handboken
eftersom den är skriven för din säkerhet och för att vägleda dig i den nödvändiga
inlärningsprocessen för rätt användning och underhåll av denna produkt. Detta är en
ingående del av produkten och det måste hållas med omsorg om framtida referenser.

- Denna handbok är för återförsäljare, återförsäljare assistenter och användare;
Den ger instruktioner om korrekt användning av produkten och den måste integreras
genom tillräcklig kunskap om stödet av förskrivningsspecialisten.

- Handboken återspeglar teknikens tillstånd när stödet förs ut  på marknaden.
ORMESA srl förbehåller sig rätten att genomföra alla ändringar av stödet och i
sin handbok som kan föreslås av erfarenheterna, av tekniska överväganden
eller genom ändring av standarder. Dessa ändringar kommer att göras utan att
vara skyldiga att uppdatera den tidigare produktionen och dess handböcker.

- Användningen av gångtränaren och dess ytterligare delar måste kontrolleras
av kvalificerad personal , enligt gällande lagar, regler och förordningar.

- GRILLO kan endast användas av personer som har läst de instruktioner som
anges i denna handbok.

- Utbildning för användning av GRILLO måste genomföras på
rehabiliteringscenter med hjälp av kvalificerad personal.

- Gångramen måste användas av personer varskroppsstorlek och  vikt är
precis som de som anges i stycket "TEKNISKA SPECIFIKATIONER".

- Kontrollera föreanvändning att alla justerbara delar är väl låsta.

- Lås alltid bromsarna när du stannar, även  på plan mark.

- Lås alltid bromsarna innan du justerar någon del.

- Se alltid till att det inte finns några hinder som kan få GRILLO att
tippaupp , till exempel mattor, trappsteg och olika föremål på golvet. Akta 
dig för farliga punkter och hinder på användningsområdet. Ta bort 
eventuella krimskrams eller föremål som kan slås ner under användning 
av GRILLO.

- Undvik områden nära oskyddade konstgjorda eller naturliga
vattenbassänger och vattendrag.

- Lås alltid bromsar vid parkering, även på plan mark, och innan du gör några
justeringar

- Kontrollera före varje användning alltid att tillbehören och de gröna
spakarna för justeringarna är effektivt låsta

- Kontrollera före varje användning alltid bromsars effektivitet, hjulets slitage,
effektiviteten hos den gröna spakens låsning och i allmänhet alla de delar
som kan lossna vid tiden och användningen. Om du märker en
effektförlust, vänligen kontakta din ORTHOPAEDIC WORKSHOP enligt
anvisningarna om underhåll på sidorna  68, 69, 70, 71, 72, 73.
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GRILLO ÄR EN MEKANISK MEDICINSK DEVICE: 

ANVÄNDAREN måste performA  REGELBUNDET 
UNDERHÅLL  och  RENGÖRING enligt anvisningarna i 
kapitlet "Underhåll" på sidan  68, 69, 70, 71, 72, 73  och 
FÅ ENHETEN INSPEKTERAD MED DE INTERVALL 
SOM ANGES FÖR ATT KONTROLLERA att det fungerar 
korrekt och i GOTT SKICK, annars kommer garantin att 
misslyckas och märkningen upphör att gälla 

ANDRA PRODUKTREPARATIONER  än det vanliga 
underhållet  på  sidan  68, 69, 70, 71, 72, 73 i handboken 
får ENDAST göras   av ett specialiserat servicecenter 
vid underhåll av mekaniska hjälpmedel för 

 märkningen inaktiva,  annars kommer garantin och 
att ogiltigförklaras 

Eventuella FÖRÄNDRINGAR i produkten ÄR INTE 
TILLÅTNA. HÄNVISA ENDAST TILL ORMESA, annars 
kommer garantin och   märkningen att 
ogiltigförklaras 

Byteutan    originaldelar eller originalkomponenter är  
inte  tillåtet. HÄNVISA ENDAST TILL ORMESA, annars 
garanti och  märkningen kommer att 
ogiltigförklaras 

Vid tvivel om  produktens   säkerhet eller skador  på  
delar eller komponenter uppmanas du att ATT 
OMEDELBART AVBRYTA ANVÄNDNINGEN och 
KONTAKTA ett specialiserat servicecenter för 
underhåll av mekaniska hjälpmedel för inaktiverade eller 
direkt ORMESA. 
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NÅGRA EXEMPELPÅ  VAD MAN INTE SKA 
GÖRA MED PRODUKTEN 

- GRILLO FÅR INTE ANVÄNDAS OM INTE EN MEDLEM AV
ANVÄNDARENS FAMILJ  ELLER KVALIFICERAD PERSON ALLTID ÄR
NÄRVARANDE

- UTFÖR INGEN ÅTGÄRD ELLER MANÖVER OM DU INTE ÄR SÄKER PÅ
RESULTATET: OM DU ÄR OSÄKER, KONTAKTA DIN NÄRMASTE
TEKNISKA TJÄNST ELLER KONTAKTA TILLVERKAREN DIREKT

- GRILLO MÅSTE ANVÄNDAS AV PERSONER VARS LÄNGD OCH VIKT
ÄR TILLRÄCKLIGA FÖR ATT KONTROLLERA DESS RÖRELSER

- SÄTT ALDRIG IN KOMPONENTER ELLER TILLBEHÖR PÅ ENHETEN
UTAN ATT FÖLJA ANVISNINGARNA I HANDBOKEN

- JUSTERA INTE RAMEN OCH KOMPONENTERNA I EXTREMA LÄGEN
FÖR ATT INTE SKADA ENHETENS STABILITET OCH SÄKERHET

- ANVÄND ALDRIG GRILLO PÅ OJÄMN MARK, BRANTA SLUTTNINGAR
ELLER TRAPPOR

- LÅT ALDRIG OKÄNDA PERSONER ANVÄNDA GRILLO
- LÄMNA ALDRIG ANVÄNDAREN UTAN UPPSIKT NÄR DU ANVÄNDER

GRILLO
- LÄMNA ALDRIG GRILLO I EN SLUTTNING
- LYFT ALDRIG HJÄLPEN FÖR ATT FLYTTA DEN MEDAN

ANVÄNDAREN ÄR PÅ DEN
- UNDVIK ÖVERDRIVEN RÖRELSEHASTIGHET FÖR ATT GARANTERA

ENHETENS STABILITET OCH SÄKERHET
- ANVÄND ALDRIG GRILLO OM DET FINNS SKADADE ELLER

SAKNADE DELAR

ETIKETTER OCH PLÅTAR 

Via A. Da Sangallo, 1  06034 Foligno (PG) ITALY  Tel. +39 074222927  Fax +39 074222637

M O D E L . P A R T  N °

S NLOT MAX. KG

!

Modellnamn Serienummer Artikelnummer

Lot-kod Tillverkningsdatum Varning! Läs manualen
före användning

Maxlast

Godkänd enligt 
europeiska säkerhetsstandarder
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FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
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ORMESA S.r.l., GUARANTEES AND DECLARES, under its own exclusive responsibility, 
that the following medical device group: 

 

 GRILLO Gait Trainer  
including components / accessories as per the following configurations 

Grillo Front Drive P, Grillo Front Drive PT,  
Grillo Front Drive PA, Grillo Mini Front Drive PTM, 

Grillo Rear Drive P, Grillo Rear Drive PT, 
Grillo Rear Drive PA 

 

 
UNI CEI EN ISO 14971:2020 Medical Devices - Application of risk management to 

medical devices 

UNI EN 12182:2012 technical aids for disabled persons - general requirements 
and test methods 

UNI CEI EN 1041:2013 Information supplied by the manufacture with medical 
devices 

EN ISO 9999:2016 Assistive products for persons with disability - Classification 
and terminology 

UNI EN 1985 :2000 Walking aids. General requirements and test methods 

EN ISO 11199-3:2005 Walking aids manipulated by both arms - Requirements 
and test methods – Part 3: Walking tables 

UNI EN ISO 11199-2:2005 Walking aids manipulated by both arms. Requirements and 
test methods. Rollators 

UNI CEI EN ISO 13485:2016 Medical devices — Quality management systems — 
Requirements for regulatory purposes 

 

Foligno, 30/3/2021 
 

                   SERIAL NUMBER (SN): 
 

The Legal Representative 
Chiara Menichini 

 

which this declaration refers to, is manufactured in Italy and conforms with the 
general requirements provided in the REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on medical devices, according to 
which this aid belongs to the risk class I and has been designed in observance to 

the following standards: 



GARANTI 

ORMESA garanterar produkten i 2 år; vid problem, kontakta återförsäljaren där du köpte 
den. Fråga alltid efter originaldelar och tillbehör. 

ORMESA ansvarar inte för skador i följande fall: 

- Användning av en olämplig person.
- Felaktig montering av delar eller tillbehör.
- obehöriga ändringar eller tjänster.
- Användning av andra reservdelar än originaldelar och delar som utsätts för slitage

(klädsel, hjul osv.).
- Felaktig användning (t.ex. transport av föremål eller laster som är större eller tyngre

än de som visas i bruksanvisningen).
- Skador som orsakats av felaktig användning och brist på regelbundet underhåll,

vilket framgår av insugningshandboken.
- Exceptionella händelser.
- underlåtenhet att följa instruktionerna i denna bruksanvisning.

GARANTIN TÄCKER INTE SLITDELAR som utsätts för slitage, såsom klädsel och hjul. 

HUR MAN FÖRVARAR OCH TRANSPORTERAR 
MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 

Apparaten måste förvaras och förpackas med ormesaoriginalförpackningar. 
Stödetskall alltid vara ettCkompanjemang enligt denna handbok, såvida inte 
garantin upphävs. 

- När apparaten har packats upp skall den utföras genom att den förankras
på ett lämpligt  sätt i fordonet.

- När du reser med plan eller bil  ska du inte utsätta den vikta ramen för
laster som, särskilt med vägbulor, kan skada dess struktur.

ENHETEN MÅSTE PARKERAS/FÖRVARAS PÅ STÄNGDA OCH 
TORRA PLATSER 

- Driftsmiljön har ingen särskild inverkan på enheten om den inte används
felaktigt, till exempel genom att lämna den parkerad under lång tid i direkt
solljus eller utsatt för dåligt väder som regn eller i marina miljöer, där
saltluften kan korrodera färgen och gliddelarna. I detta fall rekommenderar
vi att du rengör och torkar ramen noggrant enligt instruktionerna i kapitlet
"Underhåll och rengöring" på sidorna 68, 69, 70, 71, 72  ,73. och
varningarna  på sidan  73.
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VAD GRILLO ÄR OCH VAD DET ÄR TILL 
FÖR 
GRILLO är ett gånghjälpmedel, det vill säga en produkt som är utformad för att hjälpa 
och göra en användares oberoende flytt enklare. Det är för spasthic / distoniska 
användare, för användare som har liten muskelstyrka eller för användare som börjar gå. 

Den designades och gjordes för användaren att: 
- gå utan hjälp när oberoende promenader är omöjliga;
- träna och starta gångprocessen så att den kan fortsätta utan hjälp i ett framtida
skede. Det kan användas för att öva åtgärderna att gå eller helt enkelt som ett
permanent medel för att flytta runt.

Vi påminner om att processen att gå helt enkelt är en kroppsrörelse i upprätt läge från en 
punkt i rymden till en annan och det är möjligt genom att:

- Stegmönstret (alternativ böjning och sträckning av varje ben).
- upprätthålla balansen mellan bålen och bäckenet, först på båda fötterna och sedan

endast på en under flytten;
- medvetenhet om utrymme och avstånd.

GRILLO används: 
a) för att generera och hjälpa stegmönstret;
b) att träna för att upprätthålla balansen mellan bålen och bäckenet,
c) att organisera en bredare strukturerad vision av rymden, distance och användarens

omgivning i upprätt position;
d) för att göra det möjligt för användaren att planera "projekt" och "åtgärder", till

exempel ha möjlighet att se ett objekt, tänka på dess användning, arbeta rörelsen ut
för att nå objektet och använda det;

e) att utveckla fysisk självförsörjning och psykiskt oberoende genom att
experimentera möjligheten att agera ensam.

HUR GRILLO FUNGERAR 
Grillo kompenserar användarens brist på balans tack vare dess ergonomiska stöd och breda 
bas, det gör det möjligt för användaren att koncentrera sina återstående förmågor på 
promenader. 
Det breda utbudet av komponenter och stöd erbjuder maximal mångsidighet.  
Alla tillbehör är utbytbara snabbt och utan användning av verktyg för att passa olika kliniska 
bilder. 
Lämplig utbildning för att använda den måste ges på ett rehabiliteringscenter.  
Följande information kommer att säkerställa det bästa sättet att använda detta stöd. 

Justering av hjälpmedlet 

Sätt i hjulstoppet 
Så snart Användaren är i hjälpmedlet måste stöden stängas och remmarna måste fästas. 
Följandehöjd skall  justeras: 

- ramhöjden
- bröststödshöjden
- bäckenstödshöjden
- selehöjden

Dessa justeringar måste göras innan användaren placeras i enlighet med de anatomiska
åtgärder som vidtagits. 
När användaren har placerats kan du fortsätta med en mikrojustering tills den 
optimala inställningen har uppnåtts. 
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Det finns ingen förutbestämd position! 
Varje position måste beslutas enligt Användaren och den måste ändras beroende på hans 
fysiska utveckling, till förändringen i hans motoriska situation och rehabiliteringsprogram. 

Bäckenstödet bör justeras runt den övre delen av bäckenet. 
Stödet från bäckenet och vikten på fötterna kan ökas eller minskas genom att justera 
höjden på selen.  
Bröststödets höjd  justeras vanligtvis efter barnets förmåga att kontrollera sin bål. 
Om användaren har tillräcklig bålkontroll kan bröststödet tas bort. 

NÄSTA STEG ÄR ATT JUSTERA RÄTT UPPSTÄLLNING AV DE TVÅ STÖDEN. DETTA ÄR 
EN VIKTIG OCH KÄNSLIG OPERATION EFTERSOM KORREKT POSITIONERING AV 
BÅLEN I FÖRHÅLLANDE TILL BÄCKENET BEROR PÅ DET. 
Använd låsspakarna  för att placera  bröststödet    och flytta stödet bakåt eller framåt. 

DEN PERFEKTA POSITIONEN ATT LETA EFTER ÄR DEN SOM LINJER AXLAR, BÅL OCH 
HÖFTER UPP. 

Genom att trycka bröststödet längre fram när det gäller  bäckenstödet och genom att 
lägga händerna på styret flyttas bålen framåt, vilket stimulerar promenader. Denna 
ståndpunkt får inte tvingas, annars kan den få motsatt effekt. 

Styret måste justeras beroende på hur mycket Användaren måste böja eller räta ut armarna för 
att trycka och styra GRILLO. 

NÄR DESSA OPERATIONER ÄR SLUTFÖRDA KAN GRILLO ANVÄNDAS ENLIGT 
BESKRIVNINGEN NEDAN. 

För det första är det viktigt att känna till stödet och hur det ska användas. 

Barn är vanligtvis inte rädda för att använda hjälpmedlet. Tvärtom är de ofta oerhört nöjda och 
glada och de vill röra sig i alla riktningar. Dessa "förhastade" barn får inte hindras från att göra 
det. I själva verket bör de uppmuntras. I de första dagarna är det en bra idé att låta barnet 
använda GRILLO fritt så att han kan prova de olika sätten att använda det. 

För "rädda" barn som är rädda för att använda GRILLO (förmodligen på grund av 
perceptionsproblem som gör medvetenheten om utrymme och avstånd svår) är det bättre att 
börja använda den på ett annat sätt. 
I sina första steg får användaren inte lämnas ensam, men han måste åtföljas av kvalificerad 
personal antingen terapeut eller förälder som kommer att stå antingen framför eller åt sidan och 
kommer att flytta GRILLO långsamt och försiktigt. 

Detta ger användaren en känsla av säkerhet, särskilt om terapeuten eller föräldern pratar med 
honom samtidigt och förklarar vad de gör (till exempel "nu går vi mot bordet, vi når TV: n, vi 
kommer att få bollen på bordet, vi går tillbaka ...") 

De första stegen görs alltid framåt, sedan bakåt och slutligen i sidled. 
Vid första promenaden kommer att vara i konstant hastighet, då kommer en förändring i steg att
be om så att hastigheten blir snabbare eller långsammare. 
Vi föreslår att du följer väldefinieradesökväger som  är särskilt utformade för att hjälpa till att 
orientera både "utslag" och "rädda" användare. 
För de barn som inte lätt kan gå är det bättre att placera bröststödet framåt respekt för 
bäckenstödet för att få böjningen av stammen. På detta sätt blir det lättare att börja flytta 
de nedre extremiteterna. 
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HUR GRILLO ÄR SAMMANSATT 

ÖPPEN BAK

ÖPPEN FRAM

Bröststöd

sele

Handtagsbåge

handstöd

armstöd

främre hjul med
riktningslås

främre hjul med
riktningslåsBAKRE  hjul med

- pedal parkeringsbroms
- justerbar broms
- Backspärr

BAKRE  hjul med
- pedal parkeringsbroms
- justerbar broms
- Backspärr

numrerade 
markeringar för 
höjdjustering

stöd för 
bäckenhålorna

sele

numrerade 
markeringar för 
höjdjustering

stöd för 
bäckenhålorna
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ANVÄNDARHÖJD (C): 

cm 90 - 135 GRILLO S 
cm 110-165 GRILLO M 
cm 160-190 GRILLO L 

Viktigt: 
Se till att de åtgärder A och B som anges i figuren inte överskrida det 
föreslagna intervallet som anges för stöden (se sidorna 13, 14, 15)

Användardimensioner

A
B

C

TECHNICAL SPECIFIKATIONER - GRILLO GÅNG 
TRÄNARE 

§ Finns i 3 STORLEKAR [S, M och L] och 2 MODELLER (GRILLO Open Front och
OPEN REAR gait trainer).

§ ALUMINIUMRAM, vikbar för enkel transport och med PATENTERAT
HÖJDJUSTERINGSSYSTEM.

§ BÄCKENSTÖD OCH BRÖSTSTÖD, vadderat, oberoende justerbart i höjd,
bredd och omkrets; enkel åtkomst tack vare baköppningen. De håller
användaren precis som två händer och detta ger honom / henne en känsla av
säkerhet och stabilitet så att användaren bara kan koncentrera sig på att gå
utan rädsla.

§ GRADERADE MARKERINGAR som referens på höjdjusteringar.
§ BÄCKENSELE, ergonomisk, bekväm, justerbar och lätt avtagbar för tvätt. Det

stöder användarna i händelse av nödvändighet utan att generera smärtsamt tryck.
§ HANDTAGSBÅGE avtagbart och justerbart i höjd, det används som referens och

som armstöd.
§ Justerbara HANDTAG.
§ ARMSTÖD, justerbar i höjd, lutning, rotation och djup.
§ STÖD FÖR LÄNDRYGGEN.
§ Manuellt VIKBAR SITS. Det ger ett stöd vid behov.
§ SADDLE, justerbar i höjd och vikbar.
§ Exklusiva ORMESA-DESIGNHJUL,lätta och punkteringssäkra: 2 främre

svängningar, Ø15 (storlek "S") och cm 17,5 (storlek "M" och "L") och 2 bakre fasta,
Ø cm 20 [storlek "S"] och Ø cm 25 [storlek "M" och storlek "L"].

§ RIKTNINGS LÅS på framhjulen.
§ JUSTERBARA BROMSAR.
§ BACKSPÄRR
§ PEDAL PARKERINGSBROMS
§ HALVELASTISKA BUFFERTAR på framhjulen för att skydda mot stötar.
§ BENDELARE undviker ihop slag och hjälper till att följa rätt gångmönster.
§ TRYCKHANDTAG FÖR ASSISTENTEN
§ VIKTSTÄNGER. De gör stödet tyngre beroende på storlek: Grillo S + 2,6 kg. (Lbs.

5.7) x2, Grillo M och L+ 3,4 kg. (Lbs. 7.5) x 2
§ PAR BAKHJUL SMAL BAS [för storlek M och L]
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MÅTT i cm

Den justerbara  inre omkretsen bäcken-och bröststöd,

 från  60 cm till  86  cm

Den justerbara  inre omkretsen bäckenstöd

 från  60 cm till  86  cm

BINDESTRÄCKS SEPARERADE TAL ANGER DET LÄGSTA OCH HÖGSTA JUSTERINGSOMRÅDET

GRILLO FRONTDRIVEN WALKER STORLEK S       VIKT 19 kg   MAX. LAST kg 45

GRILLO BAKDRIVNING WALKER STORLEK  S     VIKT 18,5 kg MAX. LAST kg 45
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MÅTT i cm
Den justerbara  inre omkretsen bäcken-och bröststöd,

 från 74 cm till 120 cm

Den justerbara inre omkretsen bäckenstöd

från 74 cm till 120 cm

BINDESTRÄCKS SEPARERADE TAL ANGER DET LÄGSTA OCH HÖGSTA JUSTERINGSOMRÅDET

GRILLO FRONTDRIVEN WALKER STORLEK M   VIKT 22,5 kg   MAX. LAST kg 90

GRILLO BAKDRIVNING WALKER STORLEK M   VIKT 21,7 kg   MAX. LAST kg 90
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MÅTT i cm
Den justerbara  inre omkretsen bäcken-och bröststöd

från 81 cm till 140 cm

Den justerbara  inre omkretsen bäckenstöd
från 81 cm till 140 cm

BINDESTRÄCKS SEPARERADE TAL ANGER DET LÄGSTA OCH HÖGSTA JUSTERINGSOMRÅDET

GRILLO FRONT-DRIVE WALKER STORLEK L  VIKT 29,5 kg    MAX. LAST kg 110

GRILLO BAKDRIVNING WALKER STORLEK L  VIKT 28,5 kg   MAX. LAST kg 110
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HUR MAN ANVÄNDER GRILLO, ÖPPEN FRAM OCH ÖPPEN BAK
GÅNGTRÄNARE

RAM: HÖJDJUSTERING
1. ANVÄND JUSTERINGSKNAPPARNA MED BÅDA HÄNDERNA
2. JUSTERA HÖJDEN PÅ GRILLO SOM SLÄPPER JUSTERINGSKNAPPARNA 

numrerade 
markeringar för 
höjdjustering

numrerade 
markeringar för 
höjdjustering

numrerade 
markeringar för 
höjdjustering

tryckknappar

Storlek S

Storlekarna 
M och L
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ARKERINGS BROMSAR 

LÅSA UPP

Frigörs spaken

PEDAL broms

LÅSA

17/74



 JUSTERBAR BROMS

5 PLACERAR AV 
JUSTERBARA BROMSAR

POSITION NOLL
FRITT HJUL

POSITION FYRA
LÅST HJUL

JUSTERBAR BROMSSPAK
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BACKSPÄRR

VARNINGAR!
BACKSPÄRRs valet minskar gångtränarens manövrerbarhet

BACKSPÄRR SPAK

INAKTIVERAD
BACKSPÄRR 

AKTIVERAT
BACKSPÄRR 
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BÄCKENSSTÖDS MONTERING 

STORLEKARNA S OCH M 

STORLEKARNA L 

VY OVANIFRÅN

LÅSA UPP 

LÅSA 

låsspak 
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BÄCKENSTÖD: HÖJDJUSTERING [storlekarna  S  och  M]

VY OVANIFRÅN

LÅSA UPP 

LÅSA
låsspak

numrerade
markeringar

för höjdjustering

 låsspakens läge
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BÄCKEN- OCH BRÖSTSTÖD: OMKRETSJUSTERING

VY FRÅN BAKSIDAN

LÅSA LÅSA

LÅSA UPP

låsspak
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IKTNINGSLÅS

Låsa upp

Låsa

RIKTNINGSLÅS
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BYT GRILLO FRÅN ÖPPEN BAK TILL ÖPPEN FRAM GÅNGTRÄNARE 
OCH VICE VERSA

       Varningar!
Denna operation får endast utföras av kvalificerad personal

HJUL-MONTERINGS- OCH DEMONTERINGSSCHEMA 

GRILLO ÖPPEN BAK GRILLO ÖPPEN FRAM

VY OVANIFRÅN
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GRILLO ÖPPEN BAK GÅNG TRÄNARE

Låsa upp Extractor

skruvlock

skruv M12

Skiftnyckel

Tryck starkt until du 
hör ett KLICK

KLICK

riktningslås
med extractor

Bussning

mutter M12

medföljande
skiftnyckel
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DEMONTERA FASTA HJUL

skruvlock

nyckel

skruv M12

utdragare
levererad

Tryck starkt
until du hör
ett KLICK

KLICK

topp med 
extractor
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GRILLO ÖPPEN FRAM GÅNG TRAINER:
MONTERING AV HJULEN skruvlock

nyckel

nyckel

M12 skruv

M12 skruv

Bussning

o-ring

Dra åt

Skiftnyckel

M12 mutter

skruvlock

riktningslås
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HANDTAG: JUSTERINGAR I BREDD

VRIDNING AV HANDTAGEN 

Vrid handtagen 180°

VY OVANIFRÅN

Justeringsratt

Justeringsratt

Justeringsratt
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BRÖSSTÖDS MONTERING  

Låsspak

Låsa

Låsa upp

29/74



BRÖSTSTÖD: HÖJDJUSTERING

låsspak

numrerade 
markeringar för 
höjdjustering

VÄND INTE

VY OVANIFRÅN

placeringen av
låsspakarna

låsspak

Låsa upp

Låsa
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BRÖSTSTÖD: FRAMÅT-BAKÅT- och LUTNINGSJUSTERINGS

Observera:
LÅS UPP ALLA TRE 
SPAKARNA SOM 
ILLUSTRERAS I FIGUREN 
FÖR ATT FÅ JUSTERING 
FRAMÅT-BAKÅT AV 
BRÖSTSTÖDET
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numrerade 
markeringar för 
lutningsjustering

numrerade 
markeringar för 

lutningsjustering

låsspak

låsspak
låsspak

Låsa

Låsa Låsa

Låsa upp

Låsa upp Låsa upp

SIDOVY VY FRAMIFRÅN
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ÄNDRA STORLEK M BÄCKEN- och BÅLSTÖD  MED 
STORLEK  S OCH STORLEK L  MED  STORLEK M 

Följ A-B-C-D verksamheten för 
att demontera delen;
Följ samma åtgärder för att 
MONTERA delen, men i motsatt 
ordning (D-C-B-A)
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JUSTERINGAR FÖR GRILLO ÖPPEN BAK  GÅNGTRÄNARE

BÄCKEN SELE: JUSTERING sizes M och L

The sele kan minskas enligt följande figurer:

Rem 

Knappen

4-vik selens ändpunkt

Lås

1-ta bort kardborreband 2-förkorta bandet

3-sätt in låset i hålet

5-knappen uppåt
6-minskad sele

Justerbar 
karbinhake Fast 

karbinhake

Kardborrband
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Fäst de två fasta karbinerna på de två krokarna på bäckenets framsida stöd, se figur.

Storlek S-M

Storlek L

VY FRAMIFRÅN

VY FRAMIFRÅN

1)

BÄCKEN SELE: MONTERINGSSTORLEKARNA S, M och L
Proceduren och selens läge är desamma, både på framdrivnings- och 
bakdrivningsmodellerna  
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2)

3)

Håll Grillos ram något 
sänkt, fixa höger 
Ljumskbälte med 
kroken och fortsätt 
sedan med den 
vänstra. 
Lyft Grillos ram tills 
rätt höjd för 
promenader uppnås.

Dra i remmarna tills 
ljumskbältena är 
åtdragna.
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HANDBÅGE: HÖJD, LUTNING, FRAM-BAKÅTJUSTERINGAR
a) höjdjustering

b) justering av lutning

c) justering framåt-bakåt

Låsa upp

Låsa upp

Låsa upp

Låsa

Låsa

Låsa

handtag

handtag

låsspak
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JUSTERINGAR för GRILLO ÖPPEN BAK GÅNG TRÄNARE

AVTAGBARA GREPPHANDTAG

FÖRINSÄTTNING AV GRIPHANDTAGEN

TA BORT GRIPHANDTAGEN

grepphandtagslöpare

pen

pen

Löpare

knappen till
låsa

grepphandtag

se till att knappen sammanfaller
med grepphandtagshålet

för att låsa grepphandtaget
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BÄCKENSELE: MONTERING OCH JUSTERING 

Följ anvisningarna på s. 34, 35 och 36 för  att montera bäckenselen

Dra i remmarna tills de Ljumskbältena är åtdragna.
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MONTERING OCH JUSTERING AV KOMPONENTERNA

 ARMSTÖD

MONTERING 

trycka på slutet av linjeknappen för 
att placera och ta bort handtagen

slutet av linjen

40/74



POSITIONERING

1) Armstöd placerat utanför handtaget

2) Armstöd placerat innanför  handtaget

Höger armstöd

Vänster armstöd

Höger armstöd

Vänster armstöd

handtag

handtag
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 JUSTERINGAR

1) Höjd

2) Handtagets djup

3) Djup

Låsa

Låsa

Låsa

Låsa upp

Låsa upp

Låsa upp

Justering
handtag

Justering
handtag

Justering
handtag
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4) Tilt

Låsa

Låsa

Låsa

Låsa

Låsa upp

Låsa upp

Låsa upp

Låsa upp

Låsspaken

Låsspaken

5) Justera position på
handtagen

6) Rotation

7) rotation på lodrät axel

Justering
handtag

Justering
handtag
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ARMREMMAR

Detta tillbehör kan endast monteras i närvaro av armstöd

Kardborrband

Kardborrband
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BENAVDELARE MED LÅR REMMAR

MONTERING
nyckel

BENAVDELARE ANSLUTEN
TILL RAMEN
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JUSTERING I HÖJD

JUSTERA RESESTOPPET

Låsa

Låsa upp

låsspak

justeringsskruvar 
för resestopp

nyckel
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PLACERA BENDELAREN GRILLO I ÖPPEN BAK GÅNG TRÄNARE

PLACERA BENEN AVDELAREN GRILLO I ÖPPEN FRAM GÅNG TRÄNARE

Kardborrband

Kardborrband
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BENDELARE

MONTERING

BENAVDELARE ANSLUTEN
TILL RAMEN

nyckel
Bussningar
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JUSTERING I HÖJD

PLACERING AV BENEN AVDELAREN GRILLO

låsspak

Låsa upp

Låsa
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FÄLLBART SÄTE FÖR  GRILLO  ÖPPEN FRAM  GÅNG TRÄNARE 
[storleks  S  och  M]

MONTERING

FÄLLNING

2 POSITIONER

nyckel

Skruv
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LÄNDRYGGSSTÖD  FÖR GRILLO  ÖPPEN FRAM  GÅNG TRÄNARE
[storleks S and M]

MONTERING

DU KAN OCKSÅ ANVÄNDA FÄLLBARA SÄTET 
MED  DET BAKRE  DRIVSTÖDET
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HÖJDJUSTERING

position för
låsspak

Höjd
Justering
Indikator

VY BAKIFRÅN

VY OVANIFRÅN

låsspak

Låsa upp

Låsa
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TRYCKHANDTAG FÖR ASSISTENTEN [storleks S och M]

POSITION PÅ ÖPPEN BAK GRILLO POSITION PÅ ÖPPEN FRAM GRILLO

MONTERING AV HANDTAGETS GAFFEL

nyckelSkruv

Skiftnyckel Mutter

Bussning
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FASTSÄTTNING AV TRYCKHANDTAGET

HÖJD- OCH ROTATIONSJUSTERING

låsspak

låsspak

VARNING!
DET TRYCKANDE STYRET MÅSTE 

VARA HELT INSATT I STÖDET
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VIKTSTÄNGER

MONTERAD PÅ ÖPPEN FRAM GRILLOMONTERAD PÅ ÖPPEN FRAM GRILLO

Skiftnyckelnyckel

Skruv
Mutter

55/74



PLUFT AV HJUL FÖR SMAL BAS MED PARKERINGSBROMSAR 
PEDALER Endast för INOMHUSBRUK  [storlekarna  M och L]

DEMONTERINGSHJUL PÅ STANDARDBASEN

skruvkopp

nyckel

skruv M12
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MONTERING AV HJUL FÖR DEN SMALA BASEN

MONTERING AV HJUL FÖR DEN SMALA BASEN

Se sidorna 17,18,19

skruv M12

nyckel

skruvkopp
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SADEL [storlekarna S och M]

MONTERA SADELN

HUR MAN ROTERAR SADELN FÖR  ATT INTE ANVÄNDA DEN

nyckel
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HÖJDJUSTERING

MONTERA SADELN PÅ SVANKSTÖDET

nyckel
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SADEL [storlek  L]

TA BORT SKRUVARNA PÅ SPAKENS STÖD

ÅTGÄRDA DEN ÖVRE LÅSNINGEN

M6x20 skruvar 
att ta bort

Ø10 distans för 
att utesluta

nyckel

nyckel nyckel

M6X20 skruv

M6X16 skruv

UTANFÖR VY
INSIDA VY

Skruv
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FIXERING AV DEN NUMRERADE LODRÄTA STAPELN

SADEL MONTERING

numrerad lodrät stapel

låsspak

nyckel
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HUR MAN ROTERAR SADELN FÖR ATT INTE ANVÄNDA DEN

SÅ HÄR JUSTERAR DU I HÖJD

indikator för höjdjustering

låsspak
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 ERGONOMISKA HANDTAG PÅ GRILLO

POSITIONERING

tryck på änden av linjeknappen för 
att placera och ta bort handtagen

slutet av linjen
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POSITIONERING OCH JUSTERING

placerad utanför de horisontella staplarna placerad i de horisontella staplarna

i höjd på djupet

låsspak

låsspak

låsspak

låsspak

i lutning

i rotation

Låsa upp

Låsa upp

Låsa upp

Låsa upp Låsa

Låsa

Låsa

Låsa
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FLERJUSTERBART NACKSTÖD
Endast tillgängligt för öppen fram med Trunk-stöd

Halkskyddstejp

nyckel

SIDOVY
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ERGONOMISK SADEL
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VANLIGT OCH EXTRAORDINÄRT UNDERHÅLL 

1. VANLIGT UNDERHÅLL (eller förebyggande)

DET ORDINARIE UNDERHÅLLET AV STÖDET MÅSTE GÖRAS MINST VARJE MÅNAD. ALLA 
PERIODISKA UNDERHÅLLSARBETEN ÄR NÖDVÄNDIGA FÖR ATT SÄKERSTÄLLA RÄTT 
ANVÄNDNING AV STÖDET OCH DESS SÄKERHET. DET ÄR OCKSÅ HUVUDKRAVET FÖR 
ATT BEHÅLLA CE-MÄRKNINGEN. 

ENDAST NÄR DESSA INGREPP SLUTFÖRS INOM DEN ANGIVNA TIDEN OCH VÄGEN HÄRI 
ÄR ANSVARET FÖR ATT HÅLLA DE VIKTIGASTE KRAVEN FÖR GÅNGRAMEN (ENCL. 1 
EEA/93/42 STANDARD) UPP TILL TILLVERKAREN. DESSUTOM REKOMMENDERAR 
TILLVERKAREN EN FULLSTÄNDIG ÖVERSYN/TJÄNST AV LEVERANTÖRENS 
FUNKTIONALITET/SÄKERHET UNDER FÖLJANDE PERIODER: 

1) inom 3 månader från köpet
2) inom 6 månader från köpet
3) en gång om året efter det första året från köp

1.1 INSTÄLLNING AV LÅSSPAKAR 

om du har märkt en INEFFEKTIVITET, även delvis, på LÅSNING  AV 
JUSTERINGEN GRÖNA SPAKAR I BÄCKENSTÖDET, AV BÅLSTÖDET, AV 
STYRET, AV ARMSTÖDEN, vänligen kontakta din ORTOPEDISKA VERKSTAD 
för att DRA ÅT MUTTERN LITE EFTER EN LITEN STUND tills RÄTT LÅSNING 
HAR UPPNÅTTS. 

Låsspak för trunk-stödrotation 

HYLSNYCKEL 

68/74



Låsspakar för bröststöds leder

Låsspakar för styr/arm stödjer leder

HYLSNYCKEL

HYLSNYCKEL

HYLSNYCKEL
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Höjdjusterings låsspakar för bröststöd   

Breddjusteringslåsspak för bäcken- och trunkstöd  

HYLSNYCKEL

SKIFTNYCKEL
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1.2   RENGÖRING AV HJULEN 

Rengör hjulen minst en gång i månaden och håll dem fria från avfall (tråd, hår etc...) Som  
kan fastna på dem 

Om du märker en effektförlust , även om det bara är delvis, av bromsarna, kontakta 
återförsäljaren som sålde produkten till dig omedelbart. Han kommer att utvärdera 
deras eventuella gottgörelse/förändring för att undvika farliga situationer som kan 
orsaka olyckor. 

Utför INTE underhåll eller byt ut delar eller tillbehör när användaren är i enheten. 

Intensifiera alla kontroller i marina miljöer, rengör oftare, smörj de delar som utsätts 
för saltkorrosion (såsom krom, bultar och skruvar). 

2. EXTRAORDINÄRT UNDERHÅLL (eller korrigerande)

EXTRAORDINARY UNDERHÅLL INNEBÄR ALLA DE  ARBETEN PÅ GÅNGRAMEN SOM 
SKILJER SIG FRÅN   DE OVAN NÄMNDA.   

VI BER ANVÄNDAREN, ÅTERFÖRSÄLJAREN OCH ALLA OFFENTLIGA HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSTJÄNSTER ATT LÅTA TILLVERKAREN ELLER ANDRA OFFICIELLT 
AUKTORISERADE FÖRETAG INGRIPA MED EXTRAORDINÄRA UNDERHÅLLSARBETEN. 

ALLA ANDRA OLIKA ÅTGÄRDER INNEBÄR ATT ANVÄNDAREN OCH DEN TREDJE 
UNDERHÅLLSTJÄNSTEN TAR SITT ANSVAR FÖR SINA ARBETEN MED STÖDET. 
TILLVERKAREN ANSVARAR ENDAST FÖR EVENTUELLA ORIGINALFEL PÅ PRODUKTEN 
SOM KAN DEKLARERAS TILL TILLVERKAREN. 

Justerbart bromsrep

Skiftnyckel
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RENGÖRING,DESINFEKTION,SANERING 

1) RENGÖRING OCH RENSNING

Vid rengöring och rensning avlägsnas en stor del av mikroorganismerna, längre bort till den
synliga smutsen, från ytan.

Rengör regelbundet den lackerade/krompläterade ramen och de bäcken-/bålvadderingar
och klädsel delar som följer.
Späd en tesked neutralt icke-aggressivt och inget frätande hushållstvättmedel (t.ex. Marseille-
tvål), i en liter varmt vatten (max 60°).
Fukta en svamp och, efter att ha klämt den, skicka den på de drabbade delarna.
Efter rengöring, torka endast med en vattendämpad trasa för att ta bort eventuella spår av
tvättmedel och torka sedan.

När det är nödvändigt en rengöring och en djupare rengöring av de avtagbara klädsel delarna
och selen, är det möjligt att tvätta dem enligt instruktioner som i punkt 3) TVÄTT.

2) DESINFEKTION

För desinficering är det vid behov eller begärs enligt den specifika användarens användning och 
behov möjligt att använda bakteriedödande och fungicida produkter för sjukhusutrustning, som 
finns i spray, som är effektiva vid kall temperatur och utan sköljning, med respekt för 
tidpunkten för åtgärden och tillverkarens instruktioner som finns tillgängliga på 
förpackningen eller på märkningen. 

Eventuell desinfektion måste alltid föregås av rengöring och rengöring, eftersom smuts minskar 
desinfektionsmedlets verkan. Torkning är viktigt eftersom mikrobiell tillväxt kan uppstå i 
restvattenfilmen.      

Det rekommenderas att läsa av sprayproduktens tekniska ark för att kontrollera att den är 
lämplig att användas på förkromade/lackerade ytor och på plastkomponenter i PVC, PA, PP och 
för att testa på en liten yta för att säkerställa att den inte skadar stödet. 

VARNING! 
FÖR rengöring/desinficering av bäcken/bål stöder stoppningar, använd inte 
etylalkohol eller rengöringsmedel som innehåller, även om det i små 
mängder, aceton, trikloretylen och ammoniak (lösningsmedel i allmänhet). 

Desinfektion minskar ytterligare antalet mikroorganismer på en yta och eliminerar
patogena mikroorganismer, det vill säga bakterier som orsakar sjukdomar och virus. 
De produkter som godkänts av hälsoministeriet är "erkända desinfektionsmedel"  och 
därför definieras som  "medicinskkirurgisk device". 
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3) TVÄTT
Det är möjligt att tvätta SELEN och AVTAGBARA KLÄDSEL, med respekt för följande indikationer: 

Maskintvätt med neutral
tvål .Max. temperatur.

60°. Delikat cykel
Blek inte Stryk inte Torktumla inte 

Varning!  
Selens metallringar kan skada tvättmaskinstrumman om den snabba cykeln av 
snurrtorka används. Använd den korta cykeln (mjuk) enligt tabellen. 

4) SANERING MED PERKARBONAT

Perkarbonat är en naturlig produkt av mineraliskt ursprung som är kommersiellt tillgänglig. När
det löses upp i vatten frigör det aktivt syre redan vid 30 ° med desinfektionsmedel,
antibiotikum och antibakteriell verkan.

För en saneringsåtgärd under rengöringen av ramen och tvättning av selen och 
avtagbara klädsel delar, kan du lägga till 1 tesked perkarbonat > 30% till tvättmedlet: 

- I tvättmaskinen: tillsätt 1 tesked perkarbonat i trumman tillsammans med tvättmedlet.
- För hand/ för ramrengöring: lös upp 1 tesked perkarbonat i skålen tillsammans med

tvättmedlet, fortsätt med tvätten och rengöringen.

HJÄLP OCH RESERVDELAR TILL GRILLO 
Om du behöver hjälp eller reservdelar, kontakta återförsäljaren som sålde produkten till dig. 

AVFALLSHANTERING 
Om stödet måste skrotas ska delarna kasseras i enlighet med de rättsliga krav som gäller i ditt 
land. 
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VILLKOR FÖR HÅLLBARHET, ÅTERANVÄNDNING OCH 
OMPLACERING TILL EN NY ANVÄNDARE

Med tanke på att Ormesas produkter skulle väljas, utvärderas och beställas för en enskild 
användares behov är återanvändning dock möjlig med avseende på följande villkor. 

På grundval av erfarenheterna från andra liknande sålda modeller, tekniska framsteg, på 
garantierna för det kvalitetsledningssystem som certifierades 1998 enligt ISO 13485, finns 
det tillräckligt förtroende för att grillos genomsnittliga livslängd är cirka 5 år, under 
förutsättning att det används enligt anvisningarna i användarhandboken.  

Endast när villkoren för lagring och transport av kapitel HUR MAN FÖRVARAR OCH 
TRANSPORTERAR DEN MEDICINTEKNISKA PRODUKTEN" följs, bör de perioder under 
vilka produkten lagras hos återförsäljaren inte beaktas under den tidsperioden. 

Faktorer som inte är relaterade till produkten, såsom användarens utveckling, dess 
sjukdomar, användning och omgivning, kan avsevärt minskaproduktens livslängd, tvärtom, 
om indikationerna på användning och underhåll följs korrekt, kan produktens tillförlitlighet 
sträcka sig långt över livstidsgenomsnittet ovan. 

Innan en redan använd Ormesa-produkt återvinns eller omplaceras krävs att: 

1. En läkare eller terapeut verifierar att hjälpen är lämplig och tillräcklig för att
möta den nya användarens dimensionella, funktionella och posturala behov,
och om alla dess komponenter är lämpliga / lämpliga för honom. Du bör
också tänka på att CE-märkningen och tillverkarens ansvar för
säkerhetskraven för produkten endast kvarstår om originalprodukten
fortfarande inte har ändrats och endast originaltillbehör eller reservdelar har
applicerats.

2. Kvalificerad teknisk personal i ett företag specialiserat på underhåll av
tekniska hjälpmedel för funktionshindrade utför en detaljerad teknisk
inspektion för att verifiera dess skick och slitage, frånvaron av skador och fel
på alla komponenter / justeringar, närvaron av användarhandboken, av
etiketten med datum och serienummer. En kopia av manualen och
underhållet kan alltid begäras till återförsäljaren som levererade produkten
eller direkt till Ormesa.

3. Produkten har noggrant rengjorts och desinficerats enligt anvisningarna i
kapitlet "UNDERHÅLL, RENGÖRING OCH DESINFEKTION".

Vi rekommenderar att du för skriftliga register över alla inspektioner som utförs på produkten innan 
någon tilldelning till den nya användaren. 

I tveksamma fall om produktens säkerhet eller skador på delar eller 
komponenter uppmanas du att omedelbart fortsätta använda och 
kontakta ett specialiserat servicecenterför underhåll av mekaniska 
hjälpmedel för handikappade, eller direkt ORMESA. 
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Rivenditore autorizzato

PRODOTTO REGISTRATO FDA (USA)

I dati r iportat i nel presente manuale non impegnano l'ORMESA s.r . l . che si riserva i l  diri tto diapportare tutte le 
modifiche ritenute opportune, senza l 'obbligo di preavviso e di sostituzione.

s.r.l.


	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota



