
Contact Plus 
500200n & 500300n & 500250 & 500350

27/09/2017 Rev.5 (15/01/2021)HERDEGEN SAS 5/7, Rue Freyssinet 77500 CHELLES-FRANCE

410mm

210mm

260 mm

110mm

370mm

385mm

350mm

185 kg

2 kg

500200n

140mm

2.5 kg

500200n
500300n
500250
500350

500300n

500250

2.80 kg

140mm

370mm

385mm

350mm

3.20 kg

500350

110mm

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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PT-Por favor leia as instruções de segurança cuidadosamente antes de
utilizar o produto, e guarde-as para futuras dúvidas.

1. Indicações de segurança
♥ Consultar sempre o seu vendedor especializado para a instalação do

produto e utilização de maneira adequada.
♥ Evitar inclinar-se sobre o produto de modo a não cair.
♥ O utente não se deve sentar na tampa (produtos com tampa).
♥ Não guardar no exterior ou deixar ao sol. (Cuidado: não deixar o produto

num carro ao sol!).
♥ Não utilizar o produto no exterior, apenas em locais adequados. (Por

exemplo: Casas de banho).
♥ Não utilizar o produto para outro fim senão o que lhe é suposto. Por

exemplo: não se coloque de joelhos ou em pé sobre o produto.
♥ Respeite sempre o peso máximo escrito na etiqueta.
♥ Não faça alterações ao produto. Usar apenas peças originais para

substituir as partidas ou com defeito.
♥ Apenas pessoal qualificado está autorizado a reparar o produto.
♥ Uma vez instalado, assegure-se que está seguramente fixo antes de

utilizar.
♥ Se não utilizar o produto por um período de tempo alargado, por favor,

peça a verificação do produto por um profissional qualificado.
♥ Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser

notificado ao fabricante e à autoridade competente.
2.Uso pretendido, indicações e contraindicações
Uso pretendido:
O elevador de WC é usado para elevar a altura de uma sanita a um nível 
confortável, facilitando o sentar e o levantar. Os elevadores de WC facilitam o 
uso da sanita de forma independente, mantendo a dignidade e a privacidade 
de qualquer pessoa com mobilidade reduzida. Elevadores de sanita podem 
ser usados em casa ou em casas de repouso.
Indicações
- Falta de controlo do tronco - Perda de equilíbrio - Dificuldade em sentar e
levantar - Rigidez nos quadris e / ou coluna - Fraqueza nas extremidades
inferiores - Substituição da anca - Uma pessoa magoada
Contraindicações
Não utilize em caso de:
- Transtorno cognitivo grave - Perda severa de equilíbrio - Dificuldade em
permanecer sentado

Apenas especialistas podem ajustar o produto e explicar como usar. A má 
utilização ou montagem do artigo pode resultar num risco de acidente. 
Este produto serve para elevar a altura do assento de modo a facilitar o 
levantamento (+11cm).
Se tiver dúvidas, ou caso verifique que há risco de queda, não utilize o produto.
Em caso de dúvidas por favor, contacte o seu vendedor.

Montagem:
Retire o elevador da sua embalagem e verifique que está em bom estado.
Se duvidar do estado do produto, não utilize e contacte o vendedor!
1. Levantar a tampa do assento sanitário;
2. Colocar o elevador no assento, empurrando para baixo;
3. Comprove que as abas do produto saem pelo interior e exterior do assento.
Se duvida da segurança, não utilize este produto;

4. Assegure-se que o produto está estável no assento antes de utilizar;
5. Para tirar o produto, puxe-o para cima. Para colocar de novo, recomece na
etapa 1.

Alugar:
Este produto pode ser alugado sob a condição de ser bem limpo e desinfectado 
antes da utilização.
Este manual pertence ao produto e deve ser entregue a cada novo dono.

3. Limpeza
O elevador de assento deve ser limpo após cada utilização, com água e
produtos não abrasivos, ou com água com sabão.
Não utilizar detergentes corrosivos ou abrasivos, nem altas pressões. Pode
ser esterilizado a uma temperatura de 90º, com 80% de humidade durante 5
minutos.

4. Materiais
Espuma injectada debaixo de uma capa de PVC termoformado, eleva o
assento em 11cm.

5.Tratamento de resíduos
Em concordância com a normal regional sobre o tratamento e disposição final
dos produtos.

6- Características técnicas
O produto tem uma garantia de 2 anos, desde a data de compra, contra 
qualquer defeito de fabrico. Este produto é biocompatível. Período de uso: 
2 anos.




