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POUŽITÍ : Nástavce na WC  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. Zvýšením standardní 
mísy 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 : 
 

Jednotlivé typy nástavců se rozlišují na základě své výšky, která je 
určujícím prvkem  pro dosažení požadovaného zvýšení standardní mísy   
( viz.Tabulka rozměrů ). 

Tabulka rozměrů : 
Typ Výška ( cm ) Nosnost ( kg ) 
   

507 A/ SUPER 10 190 
507 B/ SUPER 5 190 
508 A/ SUPER 15 190 
508 B/ SUPER 10 190 
508 C/ SUPER 5 190 
531 10 190 
575 A 10 190 

 
Pro snadnou instalaci nástavce na mísu a zabezpečení maximální 
 stability při použití, je tento celoplastový nástavec ve spodní části 
 vybaven třemi vymezovacími patkami, které fixují polohu nástavce, 
 proti posunutí. K  nastavení přední vymezovací patky slouží jistící matice 
( šroub ),po jejímž povolení lze patku zasunout nebo vysunout  a 
následném utažení zajistit v nově zvolené poloze. Pro nastavení bočních 
vymezovacích patek je nástavec vybaven bočními aretačními šrouby.      
U některých typů mohou být patky před prvním použitím zajištěny 
v transportní  poloze, proto je nutné takto uložené patky otočit ještě  před 
nastavením požadované polohy. Po nastavení polohy přední patky 
spočívá následná instalace v jednoduchém nasazení nástavce na mísu 
tak, aby při co nejtěsnějším kontaktu s mísou přesahovaly jednotlivé 
patky přes okraj mísy. Konečné zajištění polohy se provádí současným 
dotažením bočních aretačních šroubů. Typ 531 je vybaven plastovým 
límcem, který přesahuje okraje mísy a dvěmi bočními aretačními šrouby, 
které vymezují polohu nástavce. K typu  575 A  je možno dodat bidet. 

ÚDRŽBA : Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných 
  čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla  
  a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizací. Pro 
  zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat 
  polohu a zajištění vymezovacích patek. 
 
VAROVÁNÍ :        Pro větší bezpečnost  doporučujeme kombinovat s madlem 
                               viz. katalog DMA Praha s.r.o. 
 
ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny 
  v přiloženém Záručním listě.   
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