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POUŽITÍ :

POUŽITÍ :
Klozetová křesla tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně
postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití
nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu není schopen použít standardní mísu WC. Svou konstrukcí
usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují
možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují
manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.
POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :
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Rám křesla je vyroben ze dřeva které je u typu 519 B zdobeno
čalouněním, doplněn plastovým toaletním sedátkem a plastovou toaletní
nádobou s víkem. Pro zvýšení komfortu uživatele je křeslo dále vybaveno
polstrovanou opěrkou zad a omyvatelným polstrovaným sedátkem. Ke
klozetový křeslům lze dokoupit plastovou toaletní nádobu ACC/5.
Tabulka rozměrů :
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Výška
včetně sedátka ( cm )

Celková šířka
( cm )
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Typ

Po sejmutí vrchního polstrovaného sedátka a následném odklopení
plastového toaletního sedátka odstraňte víko toaletní nádoby, čímž je
křeslo připraveno k běžnému užívání. Toaletní nádoby po použití lze
vyjmout po odklopení plastového toaletního sedátka.

Výška
včetně sedátka ( cm )

Celková šířka
( cm )

519
519 B

51
47

60
57

519 C

45

58

Po sejmutí vrchního polstrovaného sedátka a následném odklopení
plastového toaletního sedátka odstraňte víko toaletní nádoby, čímž je
křeslo připraveno k běžnému užívání. Toaletní nádoby po použití lze
vyjmout po odklopení plastového toaletního sedátka.

ÚDRŽBA :

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními
a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují
mechanické narušení povrchu.
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VAROVÁNÍ :

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat
polohu všech jistících prvků !
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ZÁRUKA :

Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny
v přiloženém Záručním listě.
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