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Bima justerbar vagn 

Målgrupp, kombinationer och prestanda   
Den justerbara vagnen används tillsammans med Bima golvsits eller  

Bima skumplastfåtölj. 

Bima golvsits används av personer som behöver mer stöd i sittandet än vad en 

standardstol kan ge. Fem standardstorlekar finns att beställa. 

Bima skumplastfåtölj är en specialanpassad variant av Bima golvsits.  

Vagnen justeras efter golvsitsens/ skumplastfåtöljens totala längd.  

 

Vagnen är en medicinteknisk produkt. CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745. 

Eudamed-registreringsnummer / SRN: SE-MF-000001678 

ISO-kod: 180921 Särskilda sittmöbler 

Vagnen är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K 

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.  

Utvecklad och tillverkad i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB. Om du behöver mer information är du 

välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se. 

Hantering 
Avlägsna skyddsemballaget. 
  

Vagnen är justerbar i längd. Mät längden på golvsitsen/ skumplastfåtöljen.  

Lossa skruvarna 4st ca 2 varv.  

Använd en insektsnyckel 5mm.  
 

Drag ut till motsvarande längd. 
 

Kontrollera att måttet är lika på båda sidor och drag åt 

skruvarna (inte för hårt).  

Vagnens hjul är svängbara och 

är försedda med låsfunktion för 

stopp av hjul och svängriktning. 

För att aktivera låsfunktionen, 

tryck ner reglaget ovan hjulet för hand eller med foten. För att avaktivera 

låsfunktionen, gör på motsatt sätt.  

Rengöring och skötsel 
Vagnen rengörs/ rekonditioneras genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning. 

Eftertorka med mjukt papper eller torkduk.  

Kvalitetssäkring 
För att säkerställa att produkten fungerar på ett korrekt och säkert sätt under sin avsedda livslängd 

(20år). Livslängden kan variera beroende av användning och skötsel. Vagnen anses som förbrukad och 

ska bytas ut om den är har skador som påverkar funktionen. Hjul finns som reservdel och kan enkelt 

bytas ut av hjälpmedelstekniker eller av annan praktiskt kunnig person. Vid byte, lås gärna skruven som 

håller fast hjulenheten med gänglåsning. 

Källsortering 
Vagnen sorteras som metallavfall. 

 

Lås 

Lås upp 

Bilden visar låst hjul 
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Försiktighetsåtgärder/ risker 

1. Används och förvaras inomhus. Kan användas utomhus vid torrt väder.  

2. Sittenhetens bredd ska passa vagnens bredd. 

3. Vagnen är justerad mer än max justerbar längd eller för löst åtdragna skruvar, vagnen kan dela/vika 

sig på mitten. 

4. För hårt åtdragna skruvar. Vagnen går inte att efterjustera på grund av deformation av det inre röret. 

5. Klämrisk vid felaktig hantering av låsfunktionen. 

6. För kort inställd längd kan ge tippriskt framåt.  

7. Vältrisk vid förhöjning mer än 300mm av golvsitsen. 

8. Felaktigt monterat bälte (tillbehör) Bältet ska monteras i vagnens ram.    

 

Via vår avvikelserapport i vårt ledningssystem upptäcks brister så att lämpliga åtgärder kan vidtas. 

Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till  

Bima Plastteknik AB.  

Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett MIR – formulär 

www.lakemedelsverket.se 

 

Artikelnummer, mått och max brukarvikt 

Art.nr Mått 
Max justerbar 

längd (mm) 

Max brukar 

vikt (kg) 

VAGN910-55ANP-SVART 
Vagn stålrör svart golvs sitsbredd 35cm  

550x800-1150x1050mm 
250 150 

VAGN910-60ANP-SVART 
Vagn stålrör svart golvs sitsbredd 40cm  

600x980-1300x1050mm 
320 150 

VAGN910-65ANP-SVART 
Vagn stålrör svart golvs sitsbredd 45cm  

650x1000-1350x1050mm 
350 150 
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