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Grattis till er nya vibrationsmadras

Vibrationsmadrassen är utvecklad och produceras av Wellness Nordic för användning 
i kombination med ErgoNova Gungstolen®. Vibrationsmadrassen är en kvalitetsprodukt 
som följer alla säkerhetsföreskrifter för användning inom wellness. När vibrationsma-
drassen används i kombination med ErgoNova Gungstolen®, uppnår man ett multi-
sensoriskt redskap som ökar användningsmöjligheterna med gungstolen samt vidgar 
målgruppen. Vi hoppas att ni blir nöjda med er nya vibrationsmadrass (art. nr. 30145). 

Bästa hälsningar

Wellness Nordic A/S · Bakkegårdsvej 311 · DK 3050 Humlebæk 
+45 38 74 54 50 · info@wellnessnordic.com · CVR nr.: 39885468

Produkten marknadsförs och säljs i Sverige av ErgoNova AB, www.ergonova.se.

Indhold
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Före användning Säkerhetsföreskrifter Risker
• Produkten är CE-märkt enligt 

Maskindirektivet 2006/42/EF, och alla 
säkerhetsnormer är uppfyllda.  
Överensstämmelsedeklaration kan 
rekvireras från Wellness Nordic. 

• Vibrationsmadrassen kan användas 
av barn från 8 år och uppåt, max. 
brukarvikt 130 kg. 

• Vibrationsmadrassen är avsedd för 
användning på särskilda boenden, i 
hem vård, psykiatri (med säkerhetskit), 
skolor och liknande men bör inte an-
vändes för bruk på somatiska sjukhus. 

• Ansluts med 100-240V,  
50-60 Hz ström.

OBS: Läs nedanstående noga före bruk. 
Följs inte nedanstående bortfaller garantin.

• Öppna aldrig fjärrkontrollen eller  
AC/DC-adaptern. 

• Reparationer ska enbart utföras av 
producenten. 

• Anslut aldrig madrassens stickkontakt 
i ett uttag vid skador på kablar eller 
vibrationsenheter. Kontakta ErgoNova 
för byte. 

• Undvik att fjärrkontrollen kommer i 
kontakt med vätskor. 

• Vibrationsmadrassen ska enbart 
användas med medföljande  
AC/DC-adapter.

• Personer med begränsad fysisk, 
sensorisk eller mental balans eller 
bristande erfarenhet och/eller kunskap 
om vibrationsmadrassen får endast 
använda den under uppsyn, eller om de 
fått instruktioner från en person som 
ansvarar för deras säkerhet. 

• Var uppmärksam på ökad törst, 
behov av toalettbesök och ev. yrsel 
efter  användning av produkten, då 
användningen av vibrationsmadrassen 
stimulerar sinnen och metabolism. 

• Om brukaren som sitter på madrassen 
känner obehag eller blir dålig ska 
vibrationen stoppas omedelbart. 

Nedenstående læses omhyggeligt, inden ubrugtagning af vibrationsmadras
sen. Overholdes nedenstående ikke, bortfalder garantien.

• Barn ska inte använda eller leka med 
vibrationsmadrassen. 

• Personer med epilepsi ska inte 
 använda vibrationsmadrassen. 

• Personer med pacemaker ska rådgöra 
med läkare eller tillverkaren före 
användning av vibrationsmadrassen. 

• Vid bruk på psykiatrisk avdelning finns 
ett specialutvecklat säkerhetskit som 
tillbehör. Detta bör användas. 

• Var särskilt uppmärksam om produkten 
används för brukare med svagt hjärta. 
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Montering

1. Anslut ErgoNova Gungstolen® och aktivera startknappen. 

2. Avlägsna den nuvarande madrassen från ErgoNova Gungstolen®. 

3. Placera vibrationsmadrassen på gungstolens liggyta och  
· kontrollera att vibrationsmadrassens kardborrar sitter fast mot liggytans kardborre  
· kontrollera att vibrationsmadrassens två kablar sitter vid huvuddelen. 

4. Montera nackkuden på vibrationsmadrassen. 

5. Anslut strömförsörjningen A  till vibrationsmadrassen och sätt i den i ett eluttag. 

6. Anslut fjärrkontrollen B  till vibrationsmadrassen. 

OBS: Du har nu två fjärrkontroller: en som styr gungstolens funktioner, och en som styr 
vibrationsmadrassens funktioner.

Reparation: De enda reservdelar som kan skaffas är fjärrkontrollen samt  
AC/DC -adaptern. Kontakta ErgoNova för köp av reservdelar.

B

A
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Vibrationsenheternas placering

Vibrationsmadrassen har 10 inbyggda 
12 VDC vibrationsenheter (5 på varje 
sida), som är placerade parvis, parallellt 
med varandra. Vibrationsenheterna är 
jämnt fördelade över vibrationsmadras-
sen, så att de på bästa sätt stimulerar 
bestämda viktiga delar av kroppen, 
och samtidigt passar med gungstolens 
konstruktion och funktion.

OBS: 
Placeringen av vibrationsenheterna 
är inte 100 % lika med illustrationen 
på fjärrkontrollens display.

Material, rengöring och underhåll

Vibrationsmadrassen mäter L186 x B56 x H5 cm och har klädsel i materialet Magic 
 Premium, som är antibakteriellt behandlat samt behandlat mot lukt och svampsporer. 
Kärnan består av ett tvåkompoentskum samt 10 st. 12 VDC vibrationsmotorer. 

Daglig rengöring 
Avtorkning med en urvriden trasa eller rengöring med torkservetter. 

Särskild rengöring 
Torka försiktigt med rengöringsmedel 3-5 % med en urvriden trasa, eller använd alkohol i 
lösningar upp till 70 %. Torka av madrassen med en mjuk, torr trasa och låt torka naturligt. 

Var uppmärksam på att vissa typer av textilier och beklädnad kan smitta till vibrations-
madrassens syntetiska läderyta. För att undvika missfärgning rekommenderar vi att man 
undviker att använda t.ex. jeans och liknande på vibrationsmadrassen. 

Använd aldrig förtunning eller bensin vid rengöring av vibrationsmadrassen.

Övre rygg

Länd

Sätesparti

Lårets baksida

Underben
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Vibrationsenheternas funktion Användning av vibration

Vibration påverkar kroppen individuellt. Vi rekommenderar därför att man alltid obser-
verar och anpassar vibrationsstyrka, hastighet och tid individuellt för brukaren. Detta görs 
manuellt med hjälp av medföljande fjärrkontroll. Brukaren av stolen kan med fördel själv 
använda fjärrkontrollen och reglera vibrationsstyrkan. 
Vi rekommenderar styrka 1 (se sida 15) vid start och alltid första gången för nya använ-
dare av vibrationsmadrassen.

Vibration
• stimulerar taktila sinnen och ökar känslan av kroppen och dess avgränsning 
• kan ha positiv effekt på människor som har en understimulerad taktil känsla 
• kan stimulera blodcirkulationen och verka muskelavslappnande 
• kan påverka metabolismen och öka törst/hunger 
• kan minska upplevelsen av smärta 

Vibration kan ha positiv effekt på:
• Kroppsupplevelsen 
• Motorisk och mental oro 
• Utåtagerande/våldsamt beteende 
• Stress 
• Ångest 
• Sjukdomar med skakningar 
• Smärta 
• Förstoppning

Vibration kan med fördel  
användas för personer med:
• Demens (bäst i tidig fas) 
• Parkinson 
• Delirium 
• Nedsatt kognition 
• Brist på språk 
• Autismspektrumstörningar 
• Multipel skleros 
• Spasticitet 
• Smärtor 
• Koncentrationssvårigheter 
• Psykisk sjukdom
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Fjärrkontroll

Knappar för reglering av vibrationsstyrka 
      för alla program 
   

Knappar för reglering av  
   hastigheten i Pulse- och 
      Wave-programmen

Startar/stänger av  
   vibrationsmadrassen

Vibrationsprogram

• Individual

• Pulse

• Wave

Vibrationsprogram

Det finns 3 olika vibrationsprogram som alla 
stoppar automatiskt efter 15 minuter:

• Individual  med kontinuerlig vibration.

• Pulse  med 2 pulseringar skiftande mellan 
de 5 vibrationsenheterna.

• Wave  med glidande vibration skiftande 
mellan de 5 vibrationsenheterna.

Tryck på knapparna för att aktivera programmen.

Vid upprepade tryck på Pulse  och 
Wave  skiftas mellan 3 underprogram som är 

varianter av huvudprogrammet (se sida 17).
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Vibrationsstyrka Reglering av vibrationsstyrka

Justera vibrationsstyrkan på den övre delen 
av fjärrkontrollen (över Individual )  
genom att trycka på knapparna  

–  och + . 

Exempel:: De övre knapparna –  och 
+  reglerar vibrationerna runt nacke/ 

skuldra, medan de nedersta knapparna 
reglerar vibrationerna runt ben/vad.

NB: Illustrationen på fjärrkontrollen indikerar 
hur vibrationerna påverkar kroppen, men 
sammanfaller inte med vibrationsenheternas 
aktuella placering.

Styrka 0

Styrka 1

Styrka 2

Styrka 3

Styrka 4

Styrka 5

Reglering av vibrationsstyrka
Vibrationsstyrkan justeras med knapparna –  och +  

Styrka 0  = Ingen vibration
Styrka 1-5  = Vibrationsstyrkor (1=svag, 5=kraftig) 

Stoppa vibrationer
Ihållande tryck på knapparna –  stoppar motsvarande 
vibrationsenhet.

Observera 
Vibrationsstyrkorna är fabriksinställda på styrka 3 
(medium). Vi rekommenderar alltid styrka 1 vid varje start 
och alltid första gången för nya brukare av vibrations
madrassen.
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Programmen Pulse och Wave

Tryck på knapparna Pulse  / Wave  
för att aktivera de två programmen  
Pulse och Wave.

Första trycket på Pulse  / Wave , 
startar det första av 3 underprogram.

Andra trycket på Pulse  / Wave , 
startar det andra underprogrammet.

Tredje trycket på Pulse  / Wave , 
startar det tredje underprogrammet.

Fjärde trycket på Pulse  / Wave
startar om programserien.

Hastigheten för Pulse- och Wave- 
programmen justeras med knapparna 

–  och +  nederst på fjärrkontrollen.

Vibrationsstyrkan för Pulse- och Wave- 
programmen justeras med knapparna  

–  och +  överst på fjärrkontrollen  
(se sida 14 och 15).

Programmet Individual

Individuella inställningar
Ett tryck på knappen Individual   
startar vibrationen.

Upprepade tryck på Individual  växlar 
mellan din individuella inställning och 
fabriksinställningen (styrka 3, se sida 15). 

Vibrationsstyrkan for Individualprogram-
met justeras på knapparna –  och +  
överst på fjärrkontrollen (se sida 14  
och 15).

En individuell inställning tas bort automa-
tiskt, när man avslutar vibrationen.

16 17ANVÄNDARMANUAL FÖR VIBRATIONSMADRASS TILL ERGONOVA GUNGSTOLEN®



Val av vibrationsprogram Individuell bedömning av vibrationsstyrka

Vi rekommenderar att välja programmet 
Individual på styrka 1 vid start, när nya 
brukare använder vibrationsmadrassen 
första gången. 

När brukaren lärt sig vibrationen, kan man 
arbeta vidare med programmen Pulse och 
Wave och deras underprogram beroende 
på brukarens preferenser.

Som utgångspunkt bör brukaren själv bedöma vilken 
intensitet i vibrationen och vilket program som känns 
passande. Finns behov av hjälp för detta är det en 
god idé att bedöma vibrationen medan brukaren 
sitter i stolen: 
Placera handflatan mellan brukaren och vibrations-
madrassen medan vibrationen är aktiverad för att 
bedöma om styrkan ska justeras upp eller ner.

Styrning av fjärrkontroll 
Vi rekommenderar att brukare som kan och vill, 
själva styr vibrationsmadrassens fjärrkontroll. 

OBS. Gungstolens fjärrkontroll bör som huvudregel 
kontrolleras av personalen.

Brukaren kan med fördel introduceras till 
vibrationsmadrassen, innan gungstolen 
startas. När denne är bekväm med 
vibrationsmadrassen, kan man med 
fördel aktivera ErgoNova Gungstolen® och 
använda programmet Relax i kombination 
med vibrationen.
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Huvudkontor Sundsvall 
Tlf.: 060-12 12 30    info@ergonova.se    www.ergonova.se


