
 

Návod k použití 

Pěnový toaletní nástavec 4575 Soft 

Typ 8451240 (s víkem), 8451245 (bez víka) 

 

Tento návod k použití je pro vás pomůckou při 
manipulaci s výrobkem zajišťující bezpečné 
používání. 

Před prvním použitím si tento návod pečlivě 
pročtěte. 

Měkčený toaletní nástavec 4575 je nástavec 
vyrobený z měkkého materiálu usnadňující 
používání WC. Jeho použití je snadné a rychlé, 
nástavec se nasazuje přímo na mísu se zvednutým 
sedátkem. 

Kontrola při převzetí 

Vybalte výrobek celý z obalu a zkontrolujte úplnost 
zásilky a případná poškození vzniklá při přepravě. 
Pokud zjistíte, že výrobek nebo zásilka vykazují 
nějakou závadu: 

 reklamujte okamžitě u dopravce,  

 nechte sepsat protokol o škodě, 

 neprodleně   informujte   distributora   nebo   
svého prodejce. 

Kontraindikace 

 Neschopnost udržení vzpřímené pozice. 

 Poruchy koordinace a vnímání. 

 Použití pomůcky vždy konzultujte s lékařem. 

Bezpečnostní pokyny 

 Zkontrolujte, zda toaletní nástavec na míse 
dobře sedí. 

 Nástavec zatěžujte uprostřed. 

 Po vyčištění dobře usušte. Na vlhkých plochách 
hrozí nebezpečí sklouznutí.  

Péče a údržba 

K čištění lze používat běžně prodávané, 
neabrazívní čisticí a dezinfekční prostředky. 
Respektujte přitom pokyny k dávkování od výrobce 
prostředku. 

Přestože výrobek má stabilní konstrukci a je z 
odolných materiálů, podléhá určitému opotřebení.  

Doporučujeme proto toaletní nástavec pravidelně 
kontrolovat a v případě zjištění jakýchkoliv závad 
kontaktovat dodavatele. Používejte výhradně 
originální náhradní díly. Využívejte servisních 
služeb školeného prodejce. 

Likvidace 

 Obal pomůcky je recyklovatelný.  

 Kovové díly lze odevzdat do sběru. 

 Plastové díly jsou recyklovatelné.  

 Likvidace se musí provádět podle příslušných 
národních zákonných ustanovení. 

 Místní firmu zabývající se likvidací zjistíte i 
městského či obecního úřadu. 

Záruka 

Záruční doba tohoto výrobku činí 24 měsíců a 
vztahuje se na vady materiálu a zpracování. 
Vyloučeny jsou opotřebitelné díly a díly / 
konstrukční skupiny, které podléhají opotřebení 
podle účelu jejich určení, a škody, které jsou 
následkem nadměrného namáhání, nesprávného 
zacházení nebo nepřípustné změny / opravy. 

V případě záruky se obraťte na svého prodejce, u 
něhož jste tento produkt zakoupili. 

Z důvodů odpovědnosti za výrobek smí opravy a 
údržbové práce provádět pouze autorizovaný 
prodejce za použití originálních náhradních dílů. 
Změny podmíněné technickými zlepšeními a 
modifikace designu vyhrazeny. 

Technické údaje 

Délka: ............................................................. 42 cm 

Šířka: .............................................................. 41 cm 

Výška nástavce:  ............................................ 11 cm 

Nosnost: ........................................................ 100 kg 

Hmotnost: ....................................................... 1,2 kg 

Barva: .................................................... světle šedá 

 

Tento výrobek je ve shodě se směrnicí 
ES 93/42/EHS pro zdravotnické 
prostředky. 

Výrobce 

Pharma Ouest 
Actipole 2 
B.P 12 
F – 35540 Miniac-Morvan 

Distribuce a servis pro ČR 

MEYRA ČR s.r.o. 

Hrusická 2538/5 
141 00 Praha 4 - Spořilov 
Tel.: +420 272 761 102 
Email: meyra@meyra.cz 
www.meyra.cz 
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