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ZVYŠOVACÍ 

NÁSTAVEC NA WC 
S POKLOPEM

NÁVOD K POUŽITÍ

WWW.REHABIQMEDICAL.COM

odolný, omyvatelný plast 

pojistka k zajištění

nástavce na toaletu

zvýšení toalety o 10 cm

univerzální tvar

nosnost 190 kg  

NÁVOD K POUŽITÍ

ÚDRŽBA
Pro zachování maximální stability a správné funkce se doporučuje pravidelná kontrola 

stavu sedačky. V případě znečištění můžete omýt běžnými čistícími, dezinfekčními a 

konzervačními prostředky bez obsahu rozpouštědel. 

SERVIS A OPRAVY
V případě potřeby odstranění závady, provedení servisu nebo pro více informací 

kontaktujte autorizovaného prodejce.

PARAMETRY
Výška: 10 cm 

Rozměr prkénka: 35 x 39 cm 

Hmotnost: 1,2 kg

Nosnost: 190 kg
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NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte 

k pozdějšímu nahlédnutí. Vhodnost výšky nástavce konzultujte s ošetřujícím 

lékařem. Nepřekračujte maximální nosnost  Neumísťujte nástavec na 190 kg.

běžné záchodové prkénko. Nástavec by měl pohodlně a pevně nasedat na 

toaletní mísu, neměl by se pohybovat do stran. Při zavírání poklopu postupujte 

opatrně, abyste se vyvarovali zachycení nebo úrazu ruky či prstů. Pro zajištění 

větší bezpečnosti při vstávání a usazování doporučujeme kombinovat 

nástavec s madlem. Před použitím se ujistěte, že nástavec je pevně umístěn 

na toaletě a že je suchý. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho 

dodavatele.

POUŽITÍ

Zvyšovací nástavec je kompenzační pomůcky, která je určena pro osoby se 

sníženou mobilitou. Nástavec usnadňuje uživateli proces osobní hygieny, 

snižuje riziko pádu či úrazu, usnadňuje manipulaci s pacientem s omezenou 

schopností pohybu.  

POPIS

PŘIPEVNĚNÍ NÁSTAVCE NA TOALETU

Zvedněte nebo sundejte záchodové prkénko. Umístěte nástavec na 

záchodovou mísu (1). Zajistěte přední patku nástavce (2), ujistěte se, že 

nástavec správně nasedá na záchodovou mísu a utáhněte pevně 

postranní šroub.
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přední patka nástavce

poklop

postranní šroub

nástavec toalety
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