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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 : 
 

Přenosný nástavec se skládá ze dvou samostatných částí – plastového 
toaletního nástavce a podpůrné konstrukce s madly, která je vyrobena 
z pochromovaných nebo povrchově upravených ocelových trubek vysoké 
pevnosti. Opěrné nohy podpůrné konstrukce, které umožňují výškové 
nastavení nástavce, jsou ve spodní části opatřeny pryžovými 
protiskluzovými nástavci. Typ  500 ELF je fixně připevněn k podlaze. 
Vzhledem k potřebám uživatelů mohou být jednotlivé typy doplněny 
dalšími konstrukčními prvky, které přispívají ke zvýšení komfortu. 

Tabulka :   
Typ Výška sedu 

( cm )  
Celková šířka 

( cm ) 
Nosnost 

( kg ) 
    

500 48 - 64 56 165 
500 DELUXE 48 - 64 56 165 
500 ELF 48 - 64 56 165 
510 D 48 - 64 56 165 

 
  Instalace spočívá v usazení toaletního nástavce na podpůrnou konstrukci
  a umístění sestaveného kompletu nad mísu WC. U typů, které jsou 
  vybaveny skládací podpůrnou konstrukcí je nutné tuto konstrukci  
  nejdříve sestavit. Boční podpůrné části se spojí prostřednictvím dvou
  podélných vzpěr a zajistí pojistnými šrouby a dotažením aretačních 
  matic. Po zasunutí a zajištění opěrných nohou ( postup zajištění polohy
  je uveden níže ) je montáž dokončena. 

Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí : 
- Vyjmutím blokovací pojistky opěrné nohy. Po následném vysunutí 

nebo zasunutí opěrné nohy se kolíkem této pojistky opěrná noha 
opět zajistí v nově zvolené poloze. 

- Uvolněním křídlové matice a vytažením pojistného šroubu. Po 
následném vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy se šroubem a  
dotažením křídlové matice opěrná noha opět zajistí v nově  poloze. 

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 
  stav pryžových nástavců a polohu jistících prvků. 
 
VAROVÁNÍ :      Pozor při manipulaci  - sedací plocha velice trpí  při rychlém dosedání !! 
 
ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny 
  v přiloženém Záručním listě. 

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 : 
 

Přenosný nástavec se skládá ze dvou samostatných částí – plastového 
toaletního nástavce a podpůrné konstrukce s madly, která je vyrobena 
z pochromovaných nebo povrchově upravených ocelových trubek vysoké 
pevnosti. Opěrné nohy podpůrné konstrukce, které umožňují výškové 
nastavení nástavce, jsou ve spodní části opatřeny pryžovými 
protiskluzovými nástavci. Typ  500 ELF je fixně připevněn k podlaze. 
Vzhledem k potřebám uživatelů mohou být jednotlivé typy doplněny 
dalšími konstrukčními prvky, které přispívají ke zvýšení komfortu. 

Tabulka :   
Typ Výška sedu 

( cm )  
Celková šířka 

( cm ) 
Nosnost 

( kg ) 
    

500 48 - 64 56 165 
500 DELUXE 48 - 64 56 165 
500 ELF 48 - 64 56 165 
510 D 48 - 64 56 165 

 
  Instalace spočívá v usazení toaletního nástavce na podpůrnou konstrukci
  a umístění sestaveného kompletu nad mísu WC. U typů, které jsou 
  vybaveny skládací podpůrnou konstrukcí je nutné tuto konstrukci  
  nejdříve sestavit. Boční podpůrné části se spojí prostřednictvím dvou
  podélných vzpěr a zajistí pojistnými šrouby a dotažením aretačních 
  matic. Po zasunutí a zajištění opěrných nohou ( postup zajištění polohy
  je uveden níže ) je montáž dokončena. 

Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí : 
- Vyjmutím blokovací pojistky opěrné nohy. Po následném vysunutí 

nebo zasunutí opěrné nohy se kolíkem této pojistky opěrná noha 
opět zajistí v nově zvolené poloze. 

- Uvolněním křídlové matice a vytažením pojistného šroubu. Po 
následném vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy se šroubem a  
dotažením křídlové matice opěrná noha opět zajistí v nově  poloze. 

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 
  stav pryžových nástavců a polohu jistících prvků. 
 
VAROVÁNÍ :      Pozor při manipulaci  - sedací plocha velice trpí  při rychlém dosedání !! 
 
ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny 
  v přiloženém Záručním listě 


