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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
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HU - Kérjük figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat mielőtt
használná a terméket. 

1. Biztonsági figyelmeztetések MAGYAR
♥ Mindig kérje az orvosa vagy az eladó segítségét a megfelelő beállítások

és a termék használatával kapcsolatban. 
♥ Ne hajoljon ki a wc magasítóból az egyensúly elvesztésének, leesés

elkerülése érdekében.
♥ Ne üljön vagy álljon rá a fedélre.
♥ Tilos a termék szabadban tárolása, ne hagyja a terméket a napon

(Vigyázat: ne hagyja a terméket a kocsiban, magas külső hőmérséklet 
esetében)!

♥ Ne használja kültéren, csak beltéren és standard wc csészéken.
♥ Csak wc magasítóként használja a terméket: ne térdeljen vagy lépjen a

termékre, ne üljön a fedélre.
♥ MINDIG mindig tartsa be a termék címkéjén szereplő súlykorlátot.
♥ Az eszközön nem szabad módosítani. Csak az eredeti alkatrészeket

használhatja a törött vagy hibás alkatrészek kicserélésére, és ezt 
elvégezni hagyja meg a műszaki személyzetnek.

♥ Az ülés felszerelése után ellenőrizze, hogy az megfelelően rögzítve
van-e és stabil.

♥ Abban az esetben, ha hosszú ideig nem használta a wc magasítót, akkor
mielőtt használná, ellenőriztesse szakemberrel.

♥ Minden használat előtt győződjön meg a termék stabilitásáról.
♥ Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett súlyos eseményekről

értesíteni kell a gyártót és annak a tagállamnak az illetékes hatóságát,
amelyben a felhasználó és / vagy a beteg letelepedett.

2. Rendeltetésszerű használat, javallat és ellenjavalat
Rendeltetésszerű használat:
Wc magasítót arra használnak, hogy a WC magasságát kényelmes szintre 

használatát, fenntartva a méltóságot és a magánélet védelmét a csökkent 
mozgásképességű személyek számára. A wc magasítók otthon vagy ápolási 
otthonokban használhatók.
Indikáció
Törzsmozgás szabályzásának hiánya - Az egyensúly elvesztése - Ülési és álló 
helyzet nehézségek - A csípő és / vagy gerinc merevsége - Az alsó végtagok 
gyengesége - Csípőpótlás Ellenjavallatok
Ne használja:
- Súlyos kognitív zavar - Súlyos egyensúlyvesztés - Üléskárosodás
Csak szakemberek állíthatják be a terméket és taníthatják meg, hogyan
kell használni. A helytelen használat vagy beállítás a készülék vagy a beteg
túlterheléséhez vezethet. A készüléket a műszaki személyzetnek egyénileg
kell beállítania az Ön igényei szerint.
Kérdezze meg a műszaki személyzetet, hogyan kell használni ezt a terméket,
és ellenőrizze, hogy egyértelmű a magyarázat. Kétség esetén ne habozzon
újra megkérdezni. Ne használja a terméket, ha bármilyen kockázatot lát.

1 - Emelje fel a WC-ülést.
2 - Nyomja rá a magasítót a wc csészére, amíg az teljesen ráilleszkedik.
3- Ellenőrizze, hogy awc magasító «ajkai» lefedik a WC-csészét.

4 Használat előtt ellenőrizze a stabilitást.
5 -Távolítsa el egyszerűen a magasítót, hogy megtisztítsa és kezdje újra az 1. 
ponttól a telepítést.

Bérlés: ezt a terméket akkor lehet bérelni, ha azt megfelelően megtisztították. 
Ez a felhasználói kézikönyv a termékhez tartozik, és minden új felhasználónak 
át kell adni.

3. Tisztítás
A WC-ülés-emelőt naponta kell nem koptató tisztítószerrel tisztítani. Tisztítható
klórtartalmú termékekkel, például Surfanios (Anios laboratóriumok), vagy
szappanos vízzel. Ne használjon maró vagy koptató mosószert vagy
nyomástisztítót. Sterilizálás lehetséges 90 ° C (194 ° F) és 80% páratartalom
mellett 5 percig.

4. Anyagok
A wc magasító egy darabból készül, a burkolat PVC-ből, a belső része nagy
ellenálló képességű habból készül.

5. Hulladékkezelés
A terméket a regionális hulladékártalmatlanítási előírásoknak megfelelően
selejtezze.

6. Műszaki adatok
Gyártó a termék a vásárlási dátumától számítva 2 év garanciát vállal minden
gyártási hibára. Ez a termék biokompatibilis. Termék használata 2 év.




