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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
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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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1. Instrukcja bezpieczeństwa
♥ Zawsze konsultuj się z twoim lekarzem lub dostawcą aby określić 

właściwe ustawienie i stosowanie przyrządu.
♥ Nie magazynować na zewnątrz i nie wystawiać na długotrwałe działanie 

słońca (Uwaga: nie pozostawiać produktu w samochodzie w przypadku 
wysokiej temperatury na zewnątrz!!!).

♥ Nie używać urządzenia w ekstremalnie wysokich temperaturach 
(powyżej 38°C lub poniżej 0°C)

♥ Przed użyciem upewnij się, że masz właściwie umieszczone siedzisko 
na krześle.

♥ Sprawdź dokładnie wszystkie części tego produktu (śruby, rurki, 
podkładki)

♥ Sprawdzaj regularnie czy wszystkie śruby są dokręcone
♥ Korzystaj z produktu tylko we właściwy sposób. Nie stawaj na krześle.
♥ ZAWSZE przestrzegaj limitu wagi wskazanego na opisie produktu.
♥ Nie wprowadzaj żadnych mody ikacji w tym urządzeniu. Stosuj tylko 

oryginalne części zamienne i pozwól to zrobić serwisowi technicznemu.
♥ Po rozłożeniu lub złożeniu krzesła, upewnij się przed zastosowaniem, 

że jest bezpiecznie rozłożone w pozycji „OTWARTE” oraz 
wypoziomowane to podłoża.  Niektóre krzesła są już zmontowane.

♥ NIE ZAWIESZAJ niczego na krześle.
♥ ZAWSZE przetestuj aby upewnić się, że krzesło i załączniki są 

właściwie
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i bezpiecznie zmontowane w miejscu zastosowania.
♥ W przypadku dłuższego nie używania krzesła pracownik techniczny

powinien je sprawdzić przed ponownym zastosowaniem.
♥ Nie korzystać za zewnątrz, krzesła powinno być użytkowane w domu.
♥ Nie instaluj i nie usuwaj wiaderka jeżeli pacjent siedzi na krześle!

Wysokie ryzyko urazu.
♥ Zachować ostrożność podczas usuwania poręczy aby nie uszkodzić

palców.
♥ Sprawdź krzesło przed zastosowaniem, w przypadku wątpliwości zapytaj

twojego lekarza lub dostawcy.
♥ Korzystaj z krzesła tylko na płaskim i stabilnej podłożu.
♥ Nie wolno siadać na poręczach.
♥ Nie wychylaj się aby zapobiec utracie równowagi.

2. Indikacija-Kontraindikacija
Toaletne stolice mogu se koristiti kod kuće ili u domovima za njegu kako bi
se pomoglo osobi koja ima poteškoća doći do kupaonice donoseći  WC u
spavaću sobu. Standardne, sklopive ili na kotačima, one će se koristiti samo
u zatvorenom prostoru.

Indikacija
Koristi se u kući kad je pacijent previše slab da bi došao do kupaonice.

Kontraindikacija
Nemojte koristiti stolicu za toalet u slučaju:
- Kognitivni poremećaj
- Gubitak ravnoteže
- Utvrđivanje oštećenja

3.Montaż
Tylko specjalista powinien dopasować produkt do Twoich indywidualnych
potrzeb oraz nauczyć Cię z niego korzystać. Zapytaj obsługę techniczną jak
użytkować produkt i upewnij się, że zrozumiałeś ich instrukcje.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie wahaj się spytać ponownie.
Są dwa sposoby wkładania / wyjmowania wiaderka:
1 – z lewej lub prawej strony siedziska należy wsunąć w metalowy wspornik
(Dostępne tylko w wersji XXL).
2 – podnieś siedzisko i wyjmij wiaderko od góry.
Zamknij wiaderko pokrywą przed jego przeniesieniem.
Siedzisko może być łatwo usunięte do czyszczenia lub wymiany ponieważ jest
połączone tylko dwoma klipsami.
Po założeniu pokrywy na otwór, krzesło toaletowe może być użytkowane jako
zwykłe krzesło.

3. Czyszczenie
Produkt powinien być czyszczony regularnie używając łagodnych środków
czyszczących oraz miękkiej szmatki.

4.Materiały
Produkt wykonany jest ze stalowych rurek pokrytych epoksydową farbą
oraz PVC. Krzesło dostarczane jest wraz z wiaderkiem. Niektóre modele
wyposażone są w przesuwane poręcze.

5.Utylizacja
Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go utylizować zgodnie z
lokalnymi przepisami prawnymi.

6.Specyfikacja techniczna
Produkt jest biokompatybilny. Test: EN-ISO 111 99-1




