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NÁVOD K POUŽITÍ

KLOZETOVÉ KŘESLO 513, 513 S

POUŽITÍ
Klozetové křeslo je součástí řady kompenzačních pomůcek pro osoby se sníženou schopností
mobility a tělesně postižené. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům toaletu a osobní hygienu,
eliminují riziko pádu a zvyšují jeho soběstačnost. Využití nachází především tam, kde není
možné, vzhledem k pacientově zdravotnímu stavu, použít standardně vybavené WC.
POPIS
Ocelový rám křesla je doplněn omyvatelným polstrovaným toaletním sedátkem, polstrovanou
sedací deskou, opěrkou zad a plastovou toaletní nádobou (ACC/5A). Postranice mají pohodlné
polstrované područky. Výškově nastavitelné opěrné nohy jsou opatřeny protiskluzovými
nástavci. Model 513 S má navíc odnímatelné postranice s pojistkou proti vytrhnutí.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před používáním křesla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.
Před používáním křesla si pročtěte návod a v případě nejasností kontaktujte dodavatele.
Při montáži křesla postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.
Vždy kontrolujte, zda je křeslo suché a jsou-li odstraněny zbytky mycích prostředků.
Křeslo nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 120 kg (viz štítek).
Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 100 kg.
Při užívání křesla musí být všechny nohy v kontaktu s protiskluzovým podkladem.
Pro zachování maximální bezpečnosti pravidelně kontrolujte stav všech jistících prvků.
Při transportu (automobilem, autobusem, vlakem apod.) nepoužívejte křeslo k sezení.
Křeslo není určeno pro používání ve vlhkém prostředí (sprcha apod.).
OBSAH BALENÍ
Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části křesla, tj. rám s opěrnými nohami, opěrkou zad
a područkami, polstrovaný sedák a plastovou hygienickou nádobou ACC/5A.
ÚDRŽBA
Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které
neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme
pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty
všech částí.
SERVIS A OPRAVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného
prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.
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VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ KŘESLA
Pro nastavení výšky křesla vyjměte aretační „E“ pojistku (A) a tahem/tlakem nastavte
požadovanou délku nohy. Ve zvolené poloze pojistku zasuňte zpět. Tento postup opakujte u
všech čtyř nohou.

A

A
Aretační „E“ pojistka

Umístění aretačních pojistek

MANIPULACE S PLASTOVOU HYGIENICKOU NÁDOBOU A PODRUČKOU
Pro použití křesla sundejte polstrovaný sedák a odstraňte víko plastové nádoby. Nádobu pak
lze vysunout z držáků pod hygienickým prkénkem dozadu nebo vyjmout po odklopení
prkénka horem. U modelu 513 S lze po zmáčknutí pojistky (B) tahem nahoru velmi jednoduše
vysunout područku pro lepší nasedání.

B
Vysunutí/zasunutí plastové nádoby

Vysunutí područky (513 S)

2

