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Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)  
Kód výrobku: 3316 
Výrobek: Bariatrické stacionární toaletní křeslo 
 

 
Zobrazený model: 3316 

SPECIFIKACE 

Celková hloubka: 59 cm 
Celková šířka: 73 cm 
Celková výška: 85 cm 

Hloubka sedu: 53 cm  
Šířka sedu: 61 cm  
Šířka mezi loketními opěrkami: 
62 cm 
Výška sedu: 47 cm 

Hmotnost výrobku: 20 kg  
Max. hmotnost uživatele: 318 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPIS 
Stacionární toaletní křeslo pro osoby vážící do 318 
kg. 
Pro toaletní účely je k dispozici odnímatelná mísa 
a víko. Pomůcka je vybavena loketními opěrkami 
pro snadný přenos. 

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Používá se jako stacionární toaletní křeslo se 
snadno odnímatelným toaletním příslušenstvím. 

NÁVOD K POUŽITÍ 
Ujistěte se, že je toaletní křeslo umístěno na 
vodorovném povrchu a je uživateli přístupné. 
Kolem křesla ponechte prostor pro invalidní vozík 
nebo jiné pomůcky. 
Pokud je ještě zabaleno, vyjměte křeslo z vnějšího 
obalu a odřízněte popruhy, které drží loketní 
opěrky a zádovou opěrku při přepravě v bezpečné 
pozici. 
Vyjměte zádovou opěrku umístěnou pod křeslem. 
Nasaďte zádovou opěrku na křeslo – zarovnejte 
dvě trubky opěrky do příslušných konzolí (zadní 
podložka by měla směřovat směrem k sedadlu). 
Stiskněte pružinové knoflíky na každé straně a 
jemně zatlačte opěrku do konzolí, dokud tlačítka 
nezapadnou do otvorů. 
Křeslo je vybaveni sklopnými loketními opěrkami, 
které usnadňují boční přemístění na a z křesla. 
Jemně zvedněte loketní opěrku nahoru, dokud 
západka plně nezapadne do otvoru v příslušné 
konzoli. Chcete-li loketní opěrky spustit, jednoduše 
zatáhněte červenou páčku směrem k přední části 
křesla. Tím se uvolní kolík a loketní opěrka se 
spustí. 

UPOZORNĚNÍ!  
Nepoužívejte loketní opěrky k plnému podepření 
hmotnosti uživatele při přenosu na a z křesla. 
Využívejte boční přesun, kdykoli je to možné. 
Pokud není možné provést boční přesun, 
požádejte o pomoc při přesunu přední stranou. 
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Pokud máte s tímto výrobkem 
problémy, uveďte prosím sériové 
číslo, které naleznete na křesle. 

 

Křeslo je vybaveno záchodovou mísou a víkem, 
které jsou přístupné ze zadní strany křesla. 
Chcete-li mísu použít, jednoduše ji vysuňte zpět po 
kolejnicích, vyjměte víko a zasuňte ji zpět do 
křesla. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Nikdy nepoužívejte toaletní křeslo na nerovném 
nebo šikmém povrchu. 
Při spouštění loketních opěrek zajistěte, aby nic 
neblokovalo jejich pohyb. Ujistěte se, že jsou loketní 
opěrky bezpečně zpátky na svém místě. Nikdy na 
křesle nestůjte. 

ČIŠTĚNÍ 
Po každém použití očistěte hadříkem a jemným 
čisticím / dezinfekčním prostředkem. Nepoužívejte 
škrabky ani drátěnky. 

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU 
Rám výrobku (kromě úchytů na berle) je dodáván 
se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje 
na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud 
výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. 
Životnost se také může značně zkrátit extrémním 
nebo nesprávným použitím. 
Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud 
již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, 
který vám poskytne informace o tom, jak výrobek 
zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady 
vrátí společnosti Roma k recyklaci. 

PROBLÉMY/OTÁZKY 
Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v 
souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším 
dodavatelem. 
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