NÁSTAVEC NA WC S MADLY

580

Distributor pro Českou republiku:
DMA PRAHA s. r. o.
U Dálnice 207, 251 63 Kunice

info@dmapraha.cz
www.dmapraha.cz

ELBUR VERTRIEBS GmbH, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany

+420 323 610 610

V202206

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁSTAVEC NA WC S MADLY580

POUŽITÍ
Nástavec na WC je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené
osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde
pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC.
Zvýšením standardní mísy usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň
eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci
s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.
POPIS
Nástavec je vyroben z odolného plastu a je doplněn odklopnými madly z ocelových trubek
s polstrovanými područkami. Výšku nástavce lze snadno přizpůsobit.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před používáním nástavce si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv
nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.
Před používáním nástavce konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.
Nástavec nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 120 kg.
Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 110 kg.
Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jistících prvků.
OBSAH BALENÍ
Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části nástavce, tj. nástavec s prkénkem a odklopná
madla.
PŘIPEVNĚNÍ NÁSTAVCE
Nástavec umístěte na WC tak, aby byl v co nejtěsnějším kontaktu s mísou a připevněte
pomocí dvou šroubů (A) v zadní části, které přijdou na místo vyšroubovaného prkénka.
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PŘIPEVNĚNÍ ODKLOPNÝCH MADEL:
Zamáčkněte pojistky (B) a madla nasaďte do bočních otvorů po stranách nástavce (C).
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NASTAVENÍ VÝŠKY NÁSTAVCE:
Nástavec je přednastaven na střední výšku 12 cm. Pokud ji chcete zvýšit nebo snížit, povolte
všechny čtyři aretační šrouby (D) a nastavte obě podpůrné hrazdy (E) do požadované polohy
(1 - výška 8 cm, 3 - výška 16 cm). Vyjměte plastové krytky příslušných otvorů a šrouby opět
zašroubujte.
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ÚDRŽBA
Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních
prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu,
popř. sterilizací (1 min – 85 oC).
SERVIS A OPRAVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který
Vám poskytne veškeré informace.
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