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Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020) 
Kód výrobku: 4319, 4320 a 4321 
Výrobek: WC podpěra 
 

 
POPIS 
Robustní rám, který se upevní kolem domácí 
toalety a který uživateli může pomoci sedět na 
záchodě nebo se z něj zvedat. Dvě přední lišty 
slouží jako opory zadní části nohou uživatele a 
čalouněné opěrky podpírají uživatele na 
záchodě, což také zvyšuje pohodlí uživatele. 

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Pomáhat a podpírat uživatele při sedání a 
vstávání z toalety pomocí poloprůhledné WC 
podpěry. 

NÁVOD K POUŽITÍ 
Před instalací WC podpěry na místo nastavte, 
pokud možno, správné rozměry. 
Pokud je vybaveno teleskopickými nohami, lze 
je nastavovat individuálně tak, že odeberete 
sponu ve tvaru e, posunete prodlužovací 
nástavec do nové polohy a následně vložíte 
sponu do příslušného otvoru. Opakujte pro 
všechny zbylé nohy tak, aby byly všechny stejně 
dlouhé. Nohy by měly být nastaveny tak, aby 
byly loketní opěrky v pohodlné výšce. 
U modelu 4321 lze šířku rámu nastavovat 
individuálně tak, že odeberete sponu ve tvaru e 
z vodorovné lišty, posunete prodlužovací 
nástavec do nové polohy a následně vložíte 
sponu do příslušného otvoru. 
Po dokončení úprav položte rám na toaletu. 
Vodorovná lišta musí být vpředu a ujistěte se, že 
je zařízení pevně usazeno na podlaze nebo 
pevně připevněno k podlaze. 
Pokud je podpěra vybavena nohami pro 
upevnění k podlaze, má každá noha desku se 
dvěma otvory, kterou lze trvale přišroubovat k 
podlaze. Toto zařízení musí k podlaze připevnit 
kvalifikovaná osoba. Nemůžeme doporučit, jaké 
upevnění na podlahu použít, protože to bude 
záviset na konstrukci vaší podlahy, vyžádejte si 
radu od kvalifikované osoby, tj. stavitele. 

Zobrazený model: 4319EX 
Celková hloubka: 45 cm 
Celková šířka: 59 cm 
Šířka mezi loketními opěrkami: 
48 cm 
Celková výška: 67-82 cm 

Hmotnost výrobku: 2 kg 
Max. hmotnost uživatele: 127 kg 

SPECIFIKACE 
4319 - hliníkový rám 
4320 - ocelový rám potažený 
plastem 
4321 - ocelový rám potažený 
plastem s nastavením šířky 
4322  
Dostupné varianty (možnost dodat 
i více než jednou variantu): 
F - vybavená nohami pro 
upevnění k podlaze  
EX - vybavená výsuvnými nohami 
N - užší šířka 
HD - těžká 

 
Pokud máte s tímto 

výrobek problémy, uveďte 
prosím sériové číslo, které 

naleznete na výrobku. 
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Zobrazený model: 4321EX 
Celková hloubka: 48 cm 
Celková šířka: 62-75 cm 
Šířka mezi loketními opěrkami: 
51-64 cm 
Celková výška: 66-81 cm 

Hmotnost výrobku: 6 kg 
Max. hmotnost uživatele: 140 kg 

Poté, co je zařízení na svém místě, když se 
chystáte posadit na toaletu, přistupte k 
záchodové míse, otočte se a najděte zadní částí 
nohou vodorovnou lištu. Obě ruce položte na 
loketní opěrky a opatrně se posaďte na toaletní 
desku. Když se chcete postavit, položte obě ruce 
na loketní opěrky a použijte je jako oporu při 
zvedání. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Na pomůcce nestůjte! Na rám nesedejte. 
Nepoužívejte jako pomůcku pro chůzi. 
Pokud je podpěra vybavena nastavitelnými 
nohami, ujistěte se, že byly všechny nohy 
nastaveny na stejnou výšku. 
Ujistěte se, že je uživatel oprávněn používat 
výrobek. 

ČIŠTĚNÍ 
K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo 
antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani 
drátěnky. Před použitím vždy výrobek očistěte od 
zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným 
kluzkým povrchem. 

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. 

Zobrazený model: 4320EX 
Celková hloubka: 48 cm 
Celková šířka: 60 cm 
Šířka mezi loketními opěrkami: 
51 cm 
Celková výška: 67-82 cm 
 
Hmotnost výrobku: 4 kg 
Max. hmotnost uživatele: 160 
kg 
 
 


