
Bruksanvisning.
marcy. Anterior-rullatoren for større uavhengighet og mobilitet.

marcy.

Vær oppmerksom på at ekstrautstyr kan være en del av standard i noen land



Tusen takk.

Kjære kunde!
Vi vil gjerne få lov til å takke deg for at du har kjøpt dette produktet og for din tillit til 

oss. Før du tar i bruk produktet, ber vi deg om å lese bruksanvisningen nøye, og om å 

følge den. Ta hensyn til at henvisninger og fremstillinger i denne bruksanvisningen kan  

avvike avhengig av hva slags utstyr produktet ditt har. Vi forbeholder oss retten til å  

foreta tekniske endringer.

Viktig informasjon!

Forsikre de om at denne bruksanvisningen oppbevares ved produktet.

Ditt schuchmann-team
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05 1. Forberedelse.

1.1 Levering
Når du mottar produktet, må du kontrollere at det er fullstendig, at det ikke 
har feil og se etter eventuelle transportskader. Kontroller varen i nærheten 
av overbringeren. Hvis det oppstår transportskader, må du starte en re-
klamasjon (fastsettelse av mangler) sammen med overbringeren. Send en 
skriftlig reklamasjon til den ansvarlige forhandleren.

1.2 Sikkerhetstiltak før bruk
Riktig bruk av produktet krever nøyaktig og grundig opplæring av brukeren 
eller følgepersonen. Før du tar i bruk produktet, ber vi deg om å lese bruk-
sanvisningen nøye, og om å følge den. Det er mulig at produktdeler som 
kommer i berøring med huden, kan bli opppvarmet av sollys. Dekk til disse 
stedene eller beskytt apparatet mot direkte sollys..

1.3 Sikker kassering
For bevaring og beskyttelse av miljøet, for å forhindre forurensning og for 
å forbedre gjenvinningen av råstoffer (resirkulering) må du følge punktene 
1.3.1 og 1.3.2 i kasseringsinformasjonen.

1.3.1 Emballasje
Emballasjen for produktet skal oppbevares hvis det senere skulle bli nød-
vendig å transportere produktet. Hvis du må sende produktet tilbake til 
oss for reparasjon eller i garantitilfeller, ber vi deg bruke originalesken slik 
at produktet pakkes optimalt. Lever ellers emballasjematerialer til resirku-
lering avhengig av materialtypen.

Ikke la emballasjematerialer ligge rundt omkring uten oppsyn, da de kan være 
kilder til fare.

1.3.2 Produkt
Råstoffene som er brukt i produktet, leveres til resirkulering avhengig 
av materialtypen (se materialinformasjon under punkt 2.1) når produktets 
levetid er utløpt.

1.4 Plassering av bruksanvisningen
Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted, og forsikre deg om at den 
følger med produktet ved mulig gjenbruk. Hvis du mister bruksanvisningen, 
kan du når som helst laste ned en aktuell versjon fra www.medema.no
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2.1 Materialinformasjon
Grunnrammen  og enkeltelementene er laget av aluminium, ruster ikke og 
er pulverlakkert. Kroppsstøttene og underarmsstøttene er fremstilt av po-
lyuretan. Setet er polstret og trukket. Polstringen består 100 % av polyester 
og er flammehemmende (iht. NS-EN 1021-1+2).

2.2 Håndtering / Transport
Anterior-rullatoren er ikke ment for bæring siden den er utstyrt med hjul. 
Hvis den må bæres på grunn av hindringer, må du forsikre deg om at alle 
bevegelige deler er strammet. Still deg ved siden av anterior-rullatoren, 
grip tak i høyre og venstre side av grunnrammen under håndtakene og løft 
den over hindringen. Hvis du skal transportere anterior-rullatoren, folder du 
sammen rammen for størrelse 2 eller 3 (se punkt 4.9). 
På marcy. størrelse 0 + 1 er det ikke mulig å folde sammen rammen! 
Her setter du innstillingene på det mest kompakte målet (fold opp setet, 
håndtakene på laveste innstilling osv.). Løft den kompakte enheten ved å 
trå inn mellom rammen bak og gripe tak i den på venstre og høyre side 
under håndtakene på rammen.

2.3 Bruksområder, riktig bruk
Anterior rullator marcy. er et medisinsk produkt i risikoklasse 1 designet for 
brukere for å kompensere for redusert styrke eller kapasitet i de nedre ek-
stremitetene ved hjelp av kraft/støtte fra de øvre ekstremitetene (muligens 
også fra overkroppen). Målet er å lære å gå eller bevege seg fremover 
aktivt, utvide en begrenset handlingsradius og kompensere for usikkert 
ganglag. All annen bruk eller bruk som går ut over dette, gjelder som feil 
bruk.

2.3.1 Indikasjoner
Trening av gange eller lære å gå anbefales for barn som har forstyrret 
utvikling av bevegelse, forstyrrelser i sentralnervesystemet eller posttrau-
matiske / post-infeksjonstilstander med muskelskjelettforstyrrelse, ev. med 
dosert avlastning.
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2.3.2 Kontraindikasjoner
Indikasjoner fra gåtrening skal i prinsippet følges av en ortoped. Derfor skal 
det før bruk undersøkes om det finnes kontraindikasjoner med hensyn til 
brukeren. 
Alle typer smerter er generelt sett en kontraindikasjon. Det må ikke brukes 
noen gåhjelp uten at det på forhånd er avklart om brukeren har feil fotstil-
ling for bruken.

2.4 Feil bruk / Advarsler
• Riktig bruk av produktet krever nøyaktig og  

grundig innarbeidelse av den aktuelle kunderådgiveren.
• Produkt må ikke brukes uten tilsyn.
• Anterior-rullatoren må bare brukes på fast og jevnt underlag innendørs.
• Maks. høydejustering av skyvehåndtakene er angitt av en markering, det 

må ikke gjøre noen innstillinger forbi dette området.
• Les punkt 6 "Tekniske data" i denne  

bruksanvisningen for maks. vekt på brukeren.
• Etter alle innstillinger må de tidligere løsnede skruforbindelsene trekkes 

godt til.
• Henges det på tunge vesker o.l., kan det påvirke stabiliteten negativt.
• Bruk kun tilbehør og reservedeler fra Schuchmann, ellers kan det sette 

brukerens sikkerhet i fare.
• For å redusere faren for skader må det ved alle typer innstillinger og 

justeringer passes på at ikke brukerens eller følgepersonens armer  
eller bein befinner seg i innstillings- eller justeringsområdet.

• Brukere som har problemer med å lese, må få bruksanvisningen opplest 
for å forstå hvordan de bruker produktet.

2.5 Utstyr basismodell
• lett og sammenleggbar aluminiumsramme  

(bare størrelse 2+3 kan legges sammen)
• håndtak som kan justeres separat i høyden og bredden
• PU-hjul (150 mm på str. 0 + 1, 200 mm på str. 2+3)
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2.6 Opplisting tilbehør
• Underarmsstøtter med håndtak
• Underarmsstøtter med gripekuler
• Sete
• Håndparkeringsbrems
• Ryggestopp

• Friksjonsbrems
• Oppbevaringskurv
• Retningslås
• Teleskoperbar akselavstand

2.7 Produktoversikt
Bildet under skal vise deg betegnelsen på de viktigste komponentene, 
samt begrepene som du finner igjen når du leser denne bruksanvisningen

Retningslås  
(ekstrautstyr) for styrer

lett 
aluminiumsramme 

(str. 2+3 sammenleggbar)PU-hjul

Oppbevaringskurv

Håndtak

justerbar akselavstand
(ekstrautstyr)

sammenleggbar ramme
(kun for str. 2+3)
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Før anterior-rullatoren brukes, må du ev. folde ut rammen (for str. 2-3). Still 
inn parkeringsbremsen og/eller friksjonsbremsen slik at rullatoren ikke kan 
rulle av sted. Tilpass marcy. til brukerens mål ved å justere håndtakene i 
høyden og bredden slik at albuene til brukeren er lett bøyd. Hvis tilgjen-
gelig, stiller du underarmsstøttene inn i dybden, høyden, vinkel og helling i 
forhold til albuehøyden. Løsne parkeringsbremsen og/eller friksjonsbrem-
sen før bruk.

3.1 Bruk
For å bruke anterior-rullatoren tar brukeren godt tak i håndtakene. Løsne 
ev. parkeringsbremsen og/eller friksjonsbremsen. Ved å skyve marcy. fre-
mover får brukeren plass til å ta de første skrittene. Skyv begge sidene 
jevnt fremover for å gå rett frem. Det er mulig å gå i svinger eller unngå 
hindringer ved å svinge (skyve den ene siden, trekke i den andre siden). 
Brukeren kan settes seg og ta en pause på setet, hvis dette er tilgjengelig. 
Hvis tilgjengelig, må bremsene brukes i nedadgående terreng. I stigninger 
må de sørges for at marcy. ikke ruller tilbake. Når brukeren stopper, må 
håndparkeringsbremsen trekkes til. Ved bruk av marcy. må brukeren alltid 
utvise den aller største forsiktighet. Hvis marcy. ikke tilbyr tilstrekkelig støt-
teflate, må akselavstanden tilpasses. Bruk ryggestopp hvis tilgjengelig for 
å forhindre uønsket rulling. Hvis bevegelse rett frem er nødvendig, må du 
aktivere retningslåsen, hvis tilgjengelig. For å dosere hastigheten bruker du 
den alternative friksjonsbremsen.
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Innstillinger og justeringer på produktet eller tilbehøret skal kun utføres av 
personer som har fått innføring i dette av en medisinproduktrådgiver. For å 
redusere faren for skader må det ved alle typer innstillinger og justeringer 
passes på at ikke brukerens eller følgepersonens armer eller bein befinner 
seg i innstillings- eller justeringsområdet.

4.1 Håndtak
Håndtakene kan justeres individuelt i 
bredden og høyden for tilpasning til 
individuelle kroppsstørrelser.

4.1.1  Høydejustering av håndtakene
For å stille inn høyden løsner du fin-
gerskruene (A), setter håndtakene i 
ønsket stilling og strammer deretter 
fingerskruene godt igjen. En skala (B) 
muliggjør nøyaktig høydeinnstilling av 
håndtakene. Sørg for at håndtakene 
ikke trekkes ut forbi STOP-markeringen 
(C), ellers kan ikke lenger tilstrekkelig klemming garanteres. Høyden kan 
også forandres med breddejusteringen (se punkt 4.1.2) 

Håndtakene må ikke trekkes ut av håndtaksholderen forbi STOP-markeringen!

4.1.2 Breddejustering av håndtakene
For å justere bredden løsner du sylin-
derhodeskruen med innvendig seks-
kant (D), setter håndtakene i ønsket 
stilling og trekker deretter sylinder-
hodeskruen med innvendig sekskant 
godt til igjen. Som allerede nevnt 
under punkt 4.1.1 kan håndtakshøy-
den også forandres med justering av 
bredden (E). Stram alle skruforbindel-
sene igjen etter hver innstilling!

Stram alle skruforbindelsene igjen etter 
hver innstilling!

B

D

A

C

E
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4.2 Retningslås (ekstrautstyr)
Ved å låse styrehjulene er det mulig å 
gå rett frem. For å løsne låsingen av 
styrehjulene trekker du retningslåsen (A)  
lett oppover og dreier den en kvart 
omdreining mot venstre eller høyre. Nå 
kan styrehjulene bevege seg fritt slik at 
du selv kan styre. For å låse styrehju-
lene igjen trekker du retningslåsen (A) 
lett oppover og dreier den en kvart 
omdreining mot venstre eller høyre. Så 
snart styrehjulene er orientert rett frem, 
går retningslåsen i lås igjen.

4.3 Friksjonsbrems (ekstrautstyr)
Funksjonen til friksjonsbremsen brukes 
for dosert hastighetsreduksjon av bak-
hjulenes rulling. Ved å skru skruen B inn 
eller ut (løsne først kontramutteren C)  
kan trykket til friksjonsbremsen på hju-
let, og dermed rullehastigheten til hju-
lene forandres. 

Stram kontramutteren til igjen etter hver 
innstilling!

4.4  Håndparkeringsbrems (ekstraut-
styr)

Anterior-rullatoren kan utstyres med 
en håndparkeringsbrems for å forhind-
re uønsket rulling og for sikker stabilitet. 
Trekk i bremsespaken (D) og lås med 
den røde sperren (E). For å løsne brem-
sen må du trekke i bremsespaken (D)  
igjen og samtidig trekke i den røde 
sperren (E).

A

B

C

D
E
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4.5 Sete (ekstrautstyr)
Setet er polstret og trukket. Det er fast 
montert på rammen og har et rygg-
belte.

4.6 Oppbevaringskurv (ekstrautstyr)
Oppbevaringskurven er fast montert 
på rammen og har plass til leker, mat, 
drikke og lignende.

Maks. belastning av kurven for str. 0 + 1 
på 8 kg må ikke overskrides!

Maks. belastning av kurven for str. 2 + 3 
på 5 kg må ikke overskrides!
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4.7 Underarmsstøtter (ekstrautstyr)
Underarmsstøttene kan være utstyrt med et 
gripehåndtak eller en gripekule. De kan stilles 
inn i dybden, høyden, i vinkel og helling. 

Innstilling av dybden 
Løsne sylinderhodeskruen med innvendig 
sekskant (A) under underarmsstøtten. Nå kan 
du forskyve denne på røret (B) og sette den i 
ønsket posisjon.

Vær oppmerksom på innstillingsmarkeringen på 
røret (B).

Innstilling av høyden
Innstillingen av høyden skjer via håndtakene 
(se punkt 4.1.1 + 4.1.2).

Innstilling av vinkelen
Innstillingen av vinkelen (C) skjer via et sper-
reledd. Løsne sylinderhodeskruen med inn-
vendig sekskant (A) under underarmsstøtten 
og still underarmstøtten i ønsket posisjon.

Innstillingen av hellingen
For å stille inn hellingen (D) løsner du sylinder-
hodeskruen med innvendig sekskant (A) under 
underarmsstøtten og stiller underarmstøtten i 
ønsket posisjon.

4.8 Gripehåndtak/gripekule for underarmsstøttene
Løsne de innvendige sekskantskruene (E) og 
sett gripehåndtaket (F) eller gripekulen (G) i 
ønsket posisjon.

Stram alle skruforbindelsene igjen etter hver innstilling!

4. Innstillinger.

A

C

D

F
G

E

B
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4.9 Inn-/utfolding av rammen
Rammen til anterior-rullatorer i størrelsen 2+3 
kan foldes sammen for enklere transport eller 
bedre oppbevaring. Trekk i begge låsebolte-
ne (A) samtidig og fold rammen sammen (B). 
For å folde den ut igjen, trekker du helt enkelt 
rammen fra hverandre. Sørg for at låsebolte-
ne klikker på plass igjen.

Det er kun mulig å folde sammen rammen på 
størrelsene 2+3!

Låseboltene må klikke på plass igjen når ram-
men er foldet ut.

4.10 Ryggestopp (ekstrautstyr)
For å forhindre utilsiktet rulling bakover, kan 
marcy. alternativt utstyres med ryggestopp. 
Ryggestopp er integrert i bakhjulene og kan 
aktiveres eller deaktiveres alt etter situasjon. 
Aktivere ryggestopp 
Drei låsebolten (C) en halv omdreining bako-
ver og beveg hjulet bakover til låsebolten C) 
klikker hørbart i lås. 
Deaktivere ryggestopp
Drei låsebolten (C) en halv omdreining 
fremover til den holdes av låsesporet. 

4.11 Teleskoperbar akselavstand (ekstrautstyr)
marcy. gjør det mulig å justere akselavstan-
den og dermed øke støtteflaten bakover. På 
den måten forskyves brukerens tyngde-
punkt innenfor støtteområdet til anteri-
or-rullatoren. Løsne skruen (D) under ram-
men for å forlenge akselavstanden. Trekk  
akselavstanden ut til ønsket posisjon og fest 
skruen igjen. Akselavstanden må ikke trekkes 
ut forbi STOP-markeringen (E) og ut av hol-
deren!

Akselavstanden må ikke trekkes ut forbi STOP-markeringen (E) og ut  
av holderen!

A

B

C

D
E
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5.1 Rengjøring og desinfisering

5.1.1 Rengjøring
Rengjør alle rammeelementene regelmessig med en 
svamp eller en fuktig klut, særlig vanndråper må fjer-
nes. Ved kraftigere forurensninger må rengjøringen ut-
føres med et mildt husholdningsrengjøringsmiddel. Det 
er viktig å tørke de rengjorte stedene grundig.
Alle stoffer som ikke kan tas av, kan tørkes av med en 
fuktig klut. Ved alle avtakbare stoffer må du følge den 
innsydde pleieetiketten (som f.eks. A+B) på de respekti-
ve elementene. Ta også hensyn til våre generelle reng-
jørings- og hygienehenvisninger. Disse finner du på 
www.schuchmann.de/mediathek.

5.1.2 Desinfisering
For flatedesinfisering av tre-, metall- og plastdeler kan du bruke ulike pro-
dukter. 
Flytende desinfiseringsmidler finnes som ferdige løsninger som kan sprayes 
på og påføres jevnt med en myk klut. Alternativt kan du bruke kluter dyn-
ket i desinfiseringsmiddel og tørke av produktflatene med disse. I begge 
tilfeller må du sørge for å dekke delene fullstendig. Det er også mulig med 
desinfisering i helautomatiske desinfiseringsanlegg. Dette anbefales.
Virketiden kan variere og må leses i produsentspesifikasjonene for middelet 
som brukes.

5.2 Vedlikehold
Gjennomfør en daglig visuell kontroll, og kontroller produktet regelmessig 
med tanke på sprekker, brudd, manglende deler og funksjonsfeil. Henvend 
deg direkte til forhandleren ved defekter eller funksjonsfeil (se punkt 8.5).

5.3 Vedlikehold
Av sikkerhetsgrunner for brukeren og for å overholde produktansvaret må 
produktet på service hos forhandleren (se punkt 8.5) minst én gang i året. 
Utført vedlikehold må dokumenteres i vedlikeholdsplanen (se punkt 5.3.2).

7190045

A

Obermaterial/
top cloth/dessus:

100% Polyester

B
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5.3.1 Vedlikeholdsspesifikasjoner
• Grunnleggende rengjøring i henhold til produsentens angivelser  

(se punkt 5.1.1)
• Ev. desinfisering i henhold til produsentens angivelser (se punkt 5.1.2)
• Skader på ramme, påmonteringsdeler og tilbehør (sprekker, brudd,  

splitter, bøyde eller manglende deler)
• Faste forbindelser (trekk til løse skruer, erstatt manglende skruer)
• Justeringselementene fungerer riktig (glidelagre, rygg, hodestøtte,  

støtteputer, armlener, fotstøtter, bord og guider i beinområdet)
• Rullehjulene fungerer riktig (går rundt, går lett, 

svinger lett) og bremsene fungerer riktig
• Kontroller belter og stropper for skader (kleminnretninger, 

låser, sømmer)
• Kontroller polsteret og trekkene for skader
• Typeskiltene er leselige
• Avsluttende komplett funksjonskontroll av hjelpemidler
• Kontroller at alle påmonteringsdeler og tilhørende tilbehør  

er riktig festet

5.3.2 Vedlikeholdsplan
Vedlikeholdsspesifikasjonene til produsenten (se punkt 5.3.1) ble utført:

Dato Bedrift Navn Underskrift

Fastsatte feil eller skader må utbedres av forhandler eller produsenten før pro-
duktet brukes igjen.

5. Rengjøring og vedlikehold.
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5.4 Reservedeler
Bruk kun originalt tilbehør og originale reservedeler fra Schuchmann, ellers 
kan det sette brukerens sikkerhet i fare og garantien utgår. 
For bestilling av reservedeler må du henvende deg til forhandleren og 
oppgi serienummeret på terapistolen (se punkt 8.5). Nødvendige reser-
vedeler og tilbehør skal kun monteres av opplært personale.

5.5 Bruksvarighet og gjenbruk
Forventet bruksvarighet for produktet vårt er opp til "8" år avhengig av 
bruksintensiteten og antall gjenbruk, hvis bruken er i overensstemmelse 
med opplysningene i denne bruksanvisningen. Produktet kan brukes lenger 
enn dette hvis det er i sikker stand. Forventet bruksvarighet gjelder ikke 
for slitedeler, f.eks. rullehjul, gasstrykkfjær osv. Vedlikehold og vurdering av 
tilstand og eventuell gjenbruk, ligger hos forhandleren.
Produktet er egnet for gjenbruk. Før produktet gis videre, må du utfø-
re rengjørings- og desinfiseringshenvisningene som du finner i punkt 5.1. 
Medfølgende dokumenter som f.eks. denne bruksanvisningen, hører til pro-
duktet og må gis videre til den nye eieren. Produktet må ikke demonteres 
før gjenbruk. For lagring anbefales det å stille produktet inn på de mest 
kompakte målene for å spare plass.

Hvis det under bruksvarigheten ved tiltenkt bruk 
av produktet oppstå en alvorlig hendelse, må dette rapporteres til produsenten 
og de ansvarlige myndighetene.
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Mål

str. 0 str. 1 str. 2 str. 3

A1 Gripehåndtakets høyde 30 - 47 cm 38 - 59 cm 53 - 75 cm 63 - 88 cm

A2 Høyde underarmsstøtter 41 - 58 cm 49 - 70 cm 63 - 85 cm 73 - 98 cm

B Avstand mellom gripehåndtakene 18 - 32 cm 22 - 36 cm 30 - 44 cm 36 - 50 cm

C Setehøyde 25 cm 30 cm 45 cm 45 cm

D Bredde totalt 44 cm 48 cm 62 cm 71 cm

E Lengde totalt 36,5 cm 42,5 cm 57,5 cm 61 cm

E Lengde totalt (teleskoperbar akse-
lavstand) 

39 - 47 cm 45 - 55 cm 60 - 74 cm 65 - 79 cm

maks. belastning 20 kg 30 kg 50 kg 65 kg

Vekt 4,2 kg 5 kg 7,4 kg 9,1 kg

Den lovfestede 2-årige garantifristen gjelder for alle produkter. Garanti-
en begynner å løpe når produktet leveres / gis videre. Dersom det skulle 
oppstå en materialfeil eller en fabrikasjonsfeil innenfor dette tidsrommet på 
varen vi har levert, vil vi se på den viste skaden uten kostnader ved fraktfri 
retur til oss, og utbedre feilen eller levere på nytt ev. gratis og iht. vårt valg.

7. Garanti.



19 8. Identifisering.

8.1 EU-samsvarserklæring
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8.2 Serienummer / produksjonsdato
Serienummeret, produksjonsdatoen samt ytterligere opplysninger finner du 
på typeskiltet som finnes på alle våre produkter (A) (på innsiden).

8.3 Produktversjon
Anterior-rullatoren marcy. er tilgjengelig i fire størrelser og kan utvides med 
allsidig tilbehør (se punkt 2.5). Hver størrelse er også tilgjengelig som tele-
skoperbar versjon.

8.4 Utstedelse av dokumentet
Bruksanvisning marcy. - Oppdateringsstatus H, utgave 10.2020

8.5 Navn og adresse på produsenten, forhandleren som leverer
Dette produktet er produsert av:

Dette produktet ble levert av følgende forhandler:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · D-49143 Bissendorf · Tyskland
Tlf. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Faks +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

A

Produktnavn

Artikkelnummer

Serienummer

schuchmann.de • info@schuchmann.de • Fon +49 (0) 5402 / 40 71 00

Rudolf-Runge-Str. 3 • 49143 Bissendorf • Germany

Barcode UDI-DI Barcode UDI-PI
UDI-DI
SN / UDI-PI
Type
Product

Max. load
Size

MD

Størrelse

maks. belastning

Produksjonsdato

Produktmerking iht. MDR

G
A

 7
6 

- 
N

O
_1

.0

Medema Norge AS
Stamveien 6
1481  Hagan
Tlf 67 06 49 00
www.medema.no


