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FISA TEHNICA 

SCAUN DE TOALETA FIX DIN OTEL BME668 

 

 

Scaunul de toaleta este un dispozitiv ajutator pentru baie care poate fi de un real ajutor persoanelor care sunt 

imobilizatea la pat. 

Scaunul de toaleta fix din otel este un produs indicat pentru ingrijirea pacientilor fortati sa ramana in pat 

perioade indelungate. 

 

 

CARACTERISTICI ale scaunului de toaleta fix, din otel, BME668 
 

 Latime deschis: 45 cm interior, 55 cm 

exterior 

 Inaltime totala: reglabila – 41 cm – 57 

cm(masurat din podea – colac) 

 Lungime totala: 46 cm 

 Greutate fotoliu: 5,5 kg 

 Latime colac: 38 cm 

 Lungime colac: 40 cm 

 Cotiera: 23 cm 

 Inaltime din podea – colac este reglabila – 

41 cm – 57 cm 

 Bara de sustinere spate detasabila 

 Garantie: 1 an. 
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COMPONENTELE SCAUNULUI DE TOALETA – MODALITATEA DE UTILIZARE 

 

 
 

 Comoda WC de camera are un schelet din otel sau aluminiu pliabil. 

 In cutie (ambalaj) comoda WC este pliata pentru a ocupa un spatiu cat mai redus. 

 Dupa scoaterea din ambalaj a tuturor componentelor, efectuati urmatorii pasi: 

 Aduceti catre partea din fata lateralele "1" si "2", ridicati partea de sezut "4", astfel incat cele doua 

urechi de fixare sa vina peste cele doua laterale - montati colacul "5" al comodei. 

 Acesta are doua cleme de PVC pentru fixarea pe sezut ce intra prin presare pe bara din spate a 

sezutului. 

 Comoda WC mobila are doua parti componente, ansamblul spatar "1" si ansamblu sezut "2". 

 Se introduc barele de fixare ale ansamblului spatar in barele de fixare ale ansamblului sezut si se 

blocheaza cu piesele "3" care trec prin gaurile de fixare ale celor doua componente. 

 Se ridica bratele "4" si se fixeaza cu partea de sprijin a bratelor in pozitie orizontala. 

 Fixarea de face cu sistemul "5". 

 Se trage de bila si apoi se elibereaza tija de fixare in gaura pentru fixare. 

 Se iau suportii "6" pentru sprijinul picioarelor, pe fiecare laterala fata, stanga - dreapta. 

 Se gasesc tijele "7" pentru fixarea acestor suporti. 

 Dupa aceea se rotesc suportii catre fata comodei pana cand fiecare suport este o clapeta cu arc care 

blocheaza suportul in pozitia de lucru. 

 Partile "6a" de sprijin ale talpilor se ridica la verticala pentru urcarea/ coborarea utilizatorului de pe 

comoda WC sau sunt lasate la orizontala pentru cat timp utilizatorul sta pe comoda. 

 Banda de sustinere a picioarelor "11" are rolul de a ajuta utilizatorul pentru a mentine picioarele pe 

suportii "6a" fara sa alunece in spatele acestora. 

 Banda este demontabila cu ajutorul benzilor velcro (arici) cu care este dotata. 

 Pernele "8" si "10" formeaza sezutul propriu-zis, sunt montate pe un schelet metalic si se pot ridica 

impreuna cu acesta. 

 Pentru utilizare pe post de WC se ridica perna "8", astfel debine accesibil recipientul "9" de colectare a 

necesitatilor. 

 Acest recipient se deplaseaza pe orizontala cu doua glisiere si poate fi extras de sub sezut, tragandu-l 

prin spatele comodei. 

 Rotile din spate ale comodei au frane "12" pentru blocare. 
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 Daca se apasa in jos clapa franei, se va bloca roata, comoda ramane in starea "blocat". 

 Daca se ridica clapeta, frana va debloca roata, iar comoda ramane in starea de "rotire libera". 

 Recipietul pentru necesitati "7" se introduce sub colac prin culisare pe cele doua barete de sustinere. 

 Inaltimea comodei poate fi modificata prin intermediul butoanelor de reglaj, aflate cate unul pe fiecare 

picior al acesteia. 

 Se apasa butonul de reglaj "8" si se trage in afara partea de picior cu puferul de cauciuc. 

 Se efectueaza aceeasi operatie pentru fiecare picior "8", avand grija ca lungimea sa fie aceeasi, lucru ce 

se realizeaza punand acelasi numar de gauri de reglaj pentru fiecare picior. 

 Comoda se inalta suficient cat sa treaca peste vasul de WC, astfel incat poate avea si rolul de inaltator 

vas WC, utila celor care au suferit operatii de sold. 

IGIENIZAREA COMODEI 

 Comoda se igienizeaza periodic. 

 Se scot: recipientul pentru necesitati, colacul si capacul pentru a se spala cu un degergent lichid/ sapun 

lichid. 

 Se clatesc in jet de apa, apoi se sterg si se monteaza la loc pe scheletul comodei. 

 In general comoda WC se amplaseaza in apropierea patului persoanei cu probleme de deplasare 

pentru a facilita transferul acesteia pe comoda, ulterior in pat. 

UTILIZAREA COMODEI WC MOBILA/ FIXA 

 In recipientul pentru colectarea necesitatilor puneti inainte de utilizare un sac menajer, din PVC, cu 

marginile rasfrante peste recipientul de colectare. 

 In interiorui sacului menajer amplasati un strat de hartie igienica cu rol absorbant al stropilor de urina. 

 Dupa colectare, ridicati si inlocuiti sacul cu unul nou. 

Pe piata sunt disponibile si pungi igienice pentru toaleta. 

Pungile igienice se pot utiliza pentru toate tipurile de vase si scaune de WC, olite/galeti si plosti mari. 

Se deschide punga, se muleaza pe plosca urinara, olita, galeata sau vasul de toaleta. 

Dupa folosire se strange cu ajutorul bandeletelor. 

Punga se foloseste o singura data. 

Produsul este de unica folosinta. 

 

 In cazuri avansate de murdarie, ridicati intregul sezut, spalati-l cu detergent lichid sau cu un sapun 

lichid si clatiti in jet de apa. 

 Lasati la uscat departe de surse de caldura. 

 Vasul colector se poate spala si dezinfecta cu detergent lichid/ sapun lichid. 

 Clatiti energic sub jet de apa si lasati la uscat departe de surse de caldura. 

 Cadrul metalic al comodei, spatarul, rotile, sprijinul pentru picioare, in general orice parte componenta 

se poate sterge cu o laveta umeda, apoi cu alta uscata (respectiv o carpa moale). 

NU utilizati substante abrazive pentru curatare. 

NU utilizati diluati solventi. 

NU depasiti greutatea maxima a utilizatorului specificata de fabricant. 
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