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Grande assise

Standard seatplate
Standard Sitzplatte
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BEST UP XXL CONFORT XXL CLUB XXL

Seatplate mounted with 2 clips
Sitzplatte durch 2 Klips befestigt
Assise fixée au moyen de 2 clips
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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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De toiletstoel kan gebruikt worden als gewone stoel door gebruik te maken 
van een afsluitdeksel. 

4 . Schoonmaken
De stoel dient na elk gebruik gereinigd te worden met een mild reinigingsmiddel 
en een zachte doek.

5 . Materiaal
Het product bestaat uit geëpoxeerde stalen buizen. De bekleding is gemaakt 
van PVC. 
De toiletstoel wordt geleverd met een ondersteek. Sommige modellen zijn 
uitgerust met wegzwenkbare armleuningen.

6 . Instructies voor verwijdering
Breng dit product naar een afvalverwerkingstation indien het niet meer 
bruikbaar is.  

7 . Technische speci icaties
De garantie op fabricagefouten bedraagt twee jaar na de datum van 
aankoop.  twa

NL-Let op! Lees deze 
bewaar deze voor toekomstige vragen.

veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en

1. Veiligheidsinstructies
♥ Overleg altijd met uw arts of leverancier of dit hulpmiddel geschikt is voor

gebruik in uw situatie.
♥ Niet buitenshuis gebruiken en niet blootstellen aan de zon. (Let op: dit

product niet in de auto achterlaten bij een hoge buitentemperatuur!).
♥ Niet gebruiken bij extreme temperaturen (boven 38°C of lager dan 0°C).
♥ Controleer zorgvuldig of alle onderdelen van dit product aanwezig zijn

en in goede staat verkeren (schroeven, buizen, armleggers, voetdoppen,
etc.).

♥ Controleer regelmatig of alle schroeven zijn aangedraaid.
♥ Gebruik dit product alleen als toiletstoel en op de juiste manier: ga niet

op de stoel staan.
♥ Neem altijd het maximale gewicht in acht wat op het etiket van het

product staat weergegeven.
♥ Niet de stoel gebruiken als het zitje niet geplaatst is.
♥ Wijzig niets zelfstandig aan dit product. Gebruik alleen originele

onderdelen om gebroken of defect geraakte onderdelen te vervangen en
laat dit door een erkende monteur uitvoeren.

♥ Zorg ervoor dat na montage van de toiletstoel de beveiligingsvergrendeling
in de juiste positie staat.

♥ Sommige stoelen zijn reeds gemonteerd.
♥ NOOIT iets aan de stoel hangen.
♥ Controleer voor gebruik altijd de toiletstoel om na te gaan of alle

vergrendelingen goed zitten.
♥ Laat uw stoel controleren door een erkende monteur, indien u uw stoel

voor een lange tijd niet gebruikt heeft.
♥ De toiletstoel niet buitenshuis opbergen.
♥  Plaats of verwijder de ondersteek nooit terwijl er iemand op de toiletstoel

zit! Er is dan een verhoogd risico op blessures.
♥ Wees voorzichtig bij het verwijderen van de armsteunen om te voorkomen

dat uw vingers knel raken.
♥ Controleer de toiletstoel voor gebruik, in geval van twijfel raadpleeg uw

leverancier.
♥ Gebruik de toiletstoel alleen op een vlakke en stevige ondergrond.
♥ De armleuningen zijn niet bedoeld om op te zitten.
♥ Leun niet op de stoel, om te voorkomen dat u uw evenwicht verliest.
♥ Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld

aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de
gebruiker en/of de patiënt zijn/is gevestigd.

2. Beoogde doeleind, indicaties en contra-indicaties
Beoogde doeleind:
De toiletstoel kan thuis of in instellingen worden gebruikt als de patiënt niet in 
staat is om de toilet zelf te gebruiken.
Al onze toiletstoelen, zowel vrijstaand, opklapbaar of met wielen, kunnen 
alleen binnen worden gebruikt. 
Indicaties:
Verlies van controle over de romp - Evenwichtsstoornissen - Verlamming 
- Moeilijkheden met lopen - Zwakheid -  Stress-incontinentie - Ontlastingsver-
lies (fecale incontinentie) - Chronische diarree
Contra-indicaties:
Niet gebruiken bij : 
- Dementie - Acute evenwichtsstoornissen - Verminderde of niet genoeg kracht
om te zitten.

3 . Installatie
Alleen erkende monteurs kunnen dit product installeren en aangeven hoe dit 
product gebruikt dient te worden.  
Vraag uw dealer hoe u dit product dient te gebruiken en zorg ervoor dat u de 
uitleg begrijpt. 
In geval van twijfel, aarzel dan niet om extra uitleg te vragen.
Er zijn 2 verschillende manieren om de ondersteek te installeren of te 
verwijderen:
1 - vanaf de linker- of rechterkant onder de zitting, plaats de ondersteek in de 
metalen geleiderails (enige oplossing voor XXL modellen).
2 - Til de zitting op en haal de ondersteek er van bovenaf uit.
Sluit de ondersteek af met het deksel, voordat u het verplaatst.
De zitting kan eenvoudig worden verwijderd voor reiniging of vervanging. De 
zitting zit met twee klemmen vast aan het frame. 




