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Full seatplate
Volle Sitzplatte
Grande assise

Standard seatplate
Standard Sitzplatte
Bouchon

BEST UP XXL CONFORT XXL CLUB XXL

Seatplate mounted with 2 clips
Sitzplatte durch 2 Klips befestigt
Assise fixée au moyen de 2 clips

A

B C
25.5cm

21cm

BEST UP

Marks Designations A B C D E F G H Weight

3005** Open Standard seatplate
86 cm 51.5 cm 60.5 cm 72 cm 52 cm 38 cm 39 cm 58 cm 6.6 kg 130 kg

3003** Open Full seatplate

3015** Open Adjustable with  standard seatplate
86/97 cm 51.5 cm 60.5 cm 72/83 

cm 52/63 cm 38 cm 39 cm 58 cm 6.8 kg 130 kg
3014** Open Adjustable with full seatplate

3300** Club with standard seatplate
91 cm 42 cm 54 cm 67 cm 45 cm 50 cm 44 cm 53 cm 8 kg 130 kg

3000** Club with full seatplate

3400** Confort with standard seatplate
91 cm 42 cm 54 cm 67 cm 45 cm 50 cm 44 cm 53 cm 9 kg 130 kg

3100** Confort with full seatplate

3030** Even with standard seatplate
87.5 cm 51.5 cm 64.5 cm 75 cm 51 cm 38.5 

cm 40 cm 42 cm 7.5 kg 130 kg
3031** Even with full seatplate

3200**  New club with standard seatplate
84 cm 53 cm 61 cm 73 cm 52 cm 35 cm 40 cm 49 cm 7 kg 130 kg

3201** New club with full seatplate

3001** Club XXL with standard seatplate
92 cm 65 cm 71 cm 67 cm 46.5 cm 46 cm 44 cm 53 cm

10 kg
160 kg

3101** Confort XXL with standard seatplate 10.5 kg

3062** Club XXL with full seatplate
92  cm 55 cm 71 cm 67 cm 46.5 cm 46 cm 44 cm 53 cm

10 kg
160 kg

3162** Confort XXL with full seatplate 10.5 kg

3046** Best Up 94.5 cm 44 cm 47 cm 54 cm 48.5 cm 50 cm 39.5 cm 45 cm 9.4kg 130kg

3646**  Best Up XXL 88 cm 75 cm 87 cm 75 cm 56 cm 59 cm 44 cm 59 cm 9.5kg 160 kg

Dimension of the hole:  Width = 21 cm  Depth = 25.5 cm
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FR EN DE ES

Signification des symboles Explanation of symbols Zeichenerklärung Explicación de los símbolos

1 Dispositif Medical Medical Device Medizinprodukt Dispositivo médico

2 Lire le mode d'emploi avant 
l'utilisation.

Read the instruction manual before 
use

Vor Gebrauch 
Gebrauchsanweisung lesen!

Lea el manual de instrucciones 
antes de utilizarlo

3 Respecter les instructions de 
sécurité! Observe the safety instructions! Sicherheitshinweise beachten! Siga las instrucciones de seguridad

4 Conformité CE CE conformity CE-Konformität Conformidad con la normativa CE

PT PL HU TR

Significado dos símbolos Objaśnienia symboli Szimbólumok jelentése Sembollerin açıklamaları

1 Dispositivo médico Wyrób medyczny Orvosi eszköz Tıbbi cihaz

2 Antes de utilizar, leia, por favor, o 
manual.

Przed użyciem zapoznaj się z 
instrukcją obsługi

Használat előtt olvassa el a 
használati útmutatót

Kullanmadan önce kullanma 
kılavuzunu okuyunuz

3 Siga as instruções de segurança Stosuj się do instrukcji 
bezpieczeństwa. Tartsa be a biztonsági utasításokat! Güvenlik uyarılarını dikkate alınız

4 Certificado CE Deklaracja CE CE megfelelőség CE uygunluğu

IT NL SI HR GR

Significato dei simboli Verklaring van de symbolen Pomen simbolov Objašnjenje simbola Επεξήγηση Συμβόλων

1 Dispositivo Medico Medisch hulpmiddel Medicinski pripomoček Medicinski uređaj Ιατρική Συσκευή

2 Prima dell'uso leggere le 
relative istruzioni!

Voor gebruik de handleiding 
lezen.

Pred uporabo preberite 
navodila

Pročitati korisničke upute 
prije uporabe

Διαβάστε τις οδηγίες  πριν 
από τη χρήση

3 Osservare le istruzioni per 
la sicurezza

Veiligheidsinstructies 
respecteren

Upoštevajte varnostna 
navodila!

Pažljivo pogledajte 
sigurnosne upute

Τηρείτε τις οδηγίες 
ασφαλείας!

4 CE conformità CE conformiteit CE Certifikat CE-Deklaracija CE Συμμόρφωση

1 2 3 4
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GR-Διαβάστε το προϊόν. Ακολο προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν να
χρησιμοποιήσετε υθήστε τις οδηγίες και φυλάξτε τις  προσεκτικά! 

Εάν το παρόν βοήθημα χρησιμοποιείται από άλλα άτομα, θα πρέπει να 
μελετήσουν τις ακόλουθες οδηγίες πριν από οποιαδήποτε χρήση.

1. Οδηγίες ασφαλείας
♥ Να συμβουλεύεστε πάντοτε τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπό σας για να

ρυθμίσετε τη συσκευή και να μάθετε πώς να τη χρησιμοποιείτε σωστά.
♥ Να μην φυλάσσεται σε εξωτερικό χώρο, να μην αφήνεται εκτεθειμένη στον

ήλιο (Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να μην αφήνεται στο εσωτερικό
αυτοκινήτου, απευθείας εκτεθειμένο στο ηλιακό φως!).

♥ Δεν   πρέπει   να   χρησιμοποιείται  σε   ακραίες   θερμοκρασίες
περιβάλλοντος (ανώτερες των 38°C ή 100°F ή κατώτερες των 0°C ή
32°F).

♥ Ελέγχετε τακτικά όλα τα μέρη που συνθέτουν αυτό το προϊόν (βίδες,
σωλήνες, πλαίσιο..).

♥ Προσέχετε να μην καθίσετε χωρίς να έχετε τοποθετήσει το κάθισμα.
♥ Ελέγξτε εάν όλοι οι σύνδεσμοι έχουν βιδωθεί καλά. Μην καθίσετε εάν δεν

έχετε ελέγξει ότι το κάθισμα έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του.
♥ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο

προορίζεται: π.χ. για να σταθείτε πάνω στην καρέκλα!!
♥ Τηρείτε ΠΑΝΤΑ τα όρια βάρους που αναγράφονται στην ετικέτα ή στις

οδηγίες.
♥ Δεν πρέπει να τροποποιείτε αυτό το προϊόν. Εάν χρειαστεί επισκευή,

πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Η επισκευή αυτού του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό.

♥ Αφού εκπτύξετε ή συναρμολογήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι είναι
ασφαλισμένο στη θέση ΑΝΟΙΚΤΟ και ότι είναι σταθερό στο έδαφος
προτού το χρησιμοποιήσετε. Ορισμένα μοντέλα παραδίδονται
συναρμολογημένα.

♥ Μην κρεμάτε ΤΙΠΟΤΑ στην καρέκλα με δοχείο νυκτός. Ενδέχεται να
χάσετε την ισορροπία σας και να πέσετε.

♥ Σε περίπτωση που δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα, απευθυνθείτε στον εξειδικευμένο
αντιπρόσωπό σας για τον έλεγχο της συσκευής.

♥ Η καρέκλα προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο και δεν πρέπει να
αποθηκεύεται

♥ σε εξωτερικό χώρο.
♥ Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε το δοχείο την ώρα που ο ασθενής κάθεται

στην καρέκλα: υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τραυματισμού των γεννητικών
οργάνων!

♥ Στα μοντέλα που διαθέτουν ανυψούμενα μπράτσα, να προσέχετε να μην
εγκλωβιστούν τα δάκτυλά σας.

♥ Ελέγξτε την καρέκλα πριν από τη χρήση, σε περίπτωση αμφιβολίας,
μην τη χρησιμοποιήσετε και ζητήστε τη συμβουλή του εξειδικευμένου
αντιπροσώπου από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

♥ Να χρησιμοποιείτε την καρέκλα μόνο σε οριζόντιο και σταθερό δάπεδο.
♥  Απαγορεύεται να κάθεστε στα μπράτσα της καρέκλας.
♥ Μην ακουμπάτε πάνω τους για να αποφευχθεί τυχόν ανατροπή της

καρέκλας.
♥ Σε περίπτωση οποιοδήποτε συμβάντος που σχετίζεται με το προϊόν, θα
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πρέπει να ενημερωθεί ο κατασκευαστής και η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο κράτους 
ασθενής.

2. Ενδείξεις και αντενδείξεις
Η καρέκλα με δοχείο νυκτός προορίζεται για χρήση από άτομα μειωμένης
κινητικότητας που δεν είναι σε θέση να μεταβούν στην τουαλέτα. Έχει
σχεδιαστεί για χρήση αποκλειστικά σε εσωτερικό χώρο.
Ενδείξεις:
Η καρέκλα με δοχείο νυκτός είναι πολύ χρήσιμη για άτομα μειωμένης 
κινητικότητας δεν είναι σε θέση να μεταβούν εύκολα στην τουαλέτα.
Αντενδείξεις:
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση
- που έχετε γνωστική διαταραχή - που έχετε σοβαρά προβλήματα ισορροπίας
- που δεν μπορείτε να καθίσετε ή να παραμείνετε καθιστός/-ή

3. Εγκατάσταση
Η θέση αυτού του προϊόντος σε λειτουργία πρέπει να πραγματοποιηθεί
αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Σε περίπτωση
αμφιβολίας, μην διστάσετε να απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Εγκατάσταση δοχείου
Το δοχείο μπορεί να τοποθετηθεί και να αφαιρεθεί με δύο τρόπους:
1. από τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του καθίσματος στερεώνοντάς το στο
υποστήριγμα που προορίζεται για τον συγκεκριμένο σκοπό (η μόνη δυνατή
επιλογή για τα μοντέλα XXL).
2. ανυψώνοντας το κάθισμα προς το στήριγμα πλάτης και αφαιρώντας το
δοχείο από πάνω.
Συνιστάται να τοποθετείτε το καπάκι πριν από τυχόν μεταφορά του προϊόντος.

Εγκατάσταση καθίσματος
Το κάθισμα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα για να καθαριστεί ή για να 
αντικατασταθεί, διότι συνδέεται με το πλαίσιο μόνο με δύο κλιπ στερέωσης, 
όπως φαίνεται στην εικόνα [A].
Για να αφαιρέσετε το κάθισμα, αφαιρέστε τα δύο κλιπ, όπως φαίνεται στην 
εικόνα [B]. Για να τοποθετήσετε εκ νέου το κάθισμα στη θέση του, συνδέστε 
τα δύο κλιπ στον σωλήνα στο πίσω μέρος της καρέκλας, όπως φαίνεται στην 
εικόνα [C]. Τοποθετώντας το καπάκι στην οπή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
την καρέκλα ως κανονική καρέκλα.

Ενοικίαση:
Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για ενοικίαση. Προτού χρησιμοποιηθεί από νέο 
ασθενή, απαιτείται διεξοδική συντήρηση, καθαρισμός και απολύμανση. Κατά 
τη συντήρηση, πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:
1- Οπτική αξιολόγηση: βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει κανένα
ελάττωμα ή βλάβη.
2- Αξιολόγηση των λειτουργιών: βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μεταβληθεί η λειτουργία
του προϊόντος και προβείτε στις απαιτούμενες επισκευές, εάν χρειάζεται.
3- Καθαρισμός και απολύμανση: το προϊόν αυτό πρέπει να καθαρίζεται και να
απολυμαίνεται με συμβατικά προϊόντα οικιακής χρήσης χωρίς χλωρίνη, όπως
το Surfanios (Laboratoires Anios).
Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ διαβρωτικά ή καθαριστικά προϊόντα υψηλής πίεσης
που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο κατάλληλα εργαλεία κατά τη
συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό και την απολύμανση.
Οι οδηγίες χρήσης είναι αναπόσπαστο μέρος αυτού του προϊόντος και πρέπει
να παρέχονται σε κάθε νέο χρήστη.

4. Συντήρηση
Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Να
προσέχετε, διότι τα ούρα έχουν πολύ διαβρωτική δράση και φθείρουν πολύ
γρήγορα τους χαλύβδινους σωλήνες. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να
καθαρίζετε και να στεγνώνετε καθημερινά την καρέκλα.

5. Υλικά
Το προϊόν αποτελείται από ένα χαλύβδινο πλαίσιο επικαλυμμένο με εποξική
ρητίνη, ένα κάθισμα με καπάκι και ένα δοχείο με καπάκι. Σε ορισμένα μοντέλα,
τα μπράτσα είναι πτυσσόμενες προς τα πίσω. Οι επενδύσεις είναι από ξύλο
επικαλυμμένο με αφρό και PVC.

6. Διαχείριση αποβλήτων
Απορρίψτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

7. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ανατρέξτε στον παραπάνω πίνακα, στη σελίδα 1.
Αυτό το προϊόν διαθέτει εγγύηση διάρκειας 2 ετών από την ημερομηνία
αγοράς, έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος. Αυτό το προϊόν
είναι βιοσυμβατό. Διάρκεια χρήσης: 2 έτη.




