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Rekonditioneringsanvisning 
Panthera rullstolar

Chassi och ryggstativ

1) Rengör chassit och ryggstativet med bilschampo eller andra liknade milda rengöringsmedel.  An-
vänd inga rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller frätande ämnen. Rullstolen kan med fördel 
rengöras i tvättkabinett på hjälpmedelscentral. Rullstolen bör efter tvätt vändas för att allt vatten ska 
kunna rinna ut.
2) Gör en visuell inspektering av rören för att konstatera att de ej är deformerade eller på annat sätt 
skadade.
3) På Panthera X ska kolfiberchassi och kolfiberrygg noggrant kontrolleras efter slagmärken eller repor. 
4) Smörj bussningen vid ryggstödets ledpunkt.

Bakaxel

1) Rengör bakaxeln med avfettningsmedel, eller/och bilschampo.
2) Gör en visuell inspektion av bakaxelröret för att konstatera att det ej är deformerad eller på annat 
sätt skadat.
3) Kontrollera att bakaxelns infästning i ramen är ordentligt åtdragen. Gäller ej X och U3 Light.

Framhjulsupphängning – framgaffel och framhjul

1) Skruva av framgaffeln från framhjulsupphängningen .
2) Blås rent lagrena med tryckluft och kontrollera att de roterar mjukt och fint.
3) Inspektera framgaffeln visuellt, se efter att den ej är skadad.
4) Demontera framhjulet och rengör kring bult, distans och lager.  Här samlas ofta hår och damm m.m. 
vilket medför att hjullagren kan skadas.
5) Kontrollera framhjulslager som ovan.
6) Smörj lager med olja av typ CRC 5-56 eller motsvarande.
7) Inspektera plastfälgen, leta efter sprickor.
8) Kontrollera gummibanan ifall hjulet behöver bytas.

Drivhjul

1) Rengör drivhjulsaxeln och smörj den med några droppar olja.
2) Kontrollera att drivhjulsaxeln sitter stadigt fast på navet.
3) Kontrollera att quick-release funktionen fungerar.
4) Kontrollera att ekrarna är spända.
5) Kontrollera att drivringen sitter ordentligt åtskruvad på fälgen.
6) Inspektera däck och slang för eventuellt byte.

Fotbåge

1) Ta ur fotbågen och inspektera den visuellt.
2) Smörj krympslangen (ej X och U3 Light) med vaselin eller motsvarande och montera den åter.
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Ryggklädsel och sits.

1) Kontrollera samtliga sömmar.
2) Om klädseln är i gott skick rengörs den i vanlig maskintvätt 60 grader. OBS ej tumling.
3) Inför tvätt ska ryggklädselns justerband dras genom söljor och fästas hane mot hona.
Den nedre fliken ska vikas och fästas mot honan. Klädselns överhäng ska sedan vikas ner och stoppas 
in under justerbanden, se bilder nedan.
Detta för att undvika att ryggklädseln noppas av kardborrebanden under tvätt , se bilder nedan.

Bromsar

1) Rengör bromsen med avfettningsmedel samt tryckluft.
2) Spraya de rörliga delarna med CRC 5-56 med PTFE / teflon tillsats eller likande.
3) Kontrollera låsarmen ifall den är utsliten. (Den del som ligger an mot däcket) 
4) Justera bromsen på chassit så att korrekt bromsverkan uppnås.

Övriga tillbehör

1) Rengör dem med avfettningsmedel och eventuellt tryckluft.
2) Inspektera tillbehöret ifall de har några skador.
3) Kontrollera slitage delar ex. fjädrar och byt dem vid behov.

Desinfektionsanvisning

För att rengöra rullstol i desinfektionssyfte gör enligt följande:

1) Hela rullstolen torkas av med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid.
2) Ryggklädsel och sits tvättas enligt instruktioner ovan.

 
Enbart originaldelar från Panthera får användas förutom vid följande undantag:

 • Däck och slang till drivhjul. Skall vara av korrekt dimension. 
 • Kullager, bult, skruv, mutter och brickor i korrekt dimension.
 • Alternativa drivringar


