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Toaletní nástavec RFM 
 

Návod k použití 
 
Toaletní nástavec RFM® s víkem (06087195) nebo bez víka (06087203), výška 10 cm 
 
Toaletní nástavec RFM s bočními nastavitelnými šrouby zvyšuje sedák vaší toalety o 10 cm. Toaletní 
nástavec RFM® slouží pro ulehčení při sedání nebo vstávání z toalety, ale také při samotném používání 
toalety. Ulehčuje starším lidem, lidem s postižením nebo s omezením pohybu denní používání toalety. Lehký 
sklon povrchu pomáhá optimálnímu držení při sezení a redukuje ohnutí kyčlí a kolenních kloubů. Toaletní 
nástavec RFM® má vpředu i vzadu hygienický výřez a zvyšuje tím komfort. Díky jednotně hladkému povrchu 
a kvalitnímu zpracování se výrobek jednoduše čistí a nemá problémová místa, kde by se mohly držet špína 
a zbytky. Nástavec je z polypropylenu a je proto velmi odolný a stabilní. Toaletní nástavec je možné umístit 
na většinu běžných toaletních mís a je dostupný s víkem nebo bez víka. Pro vyčištění je možné toaletní 
nástavec RFM® celý ponořit do vody. Je sterilovatelný při 85°C/1 minutu, celková hmotnost bez víka: 0,81 
kg, celková hmotnost s víkem: 1,20 kg, maximální zatížení 200 kg. 
Dva boční nastavitelné šrouby zajišťují optimální oporu vašeho toaletního nástavce RFM® a garantují tímto 
způsobem jistotu sedání a vstávání. Nastavitelné šrouby jsou vyrobeny z nylonu, jsou odolné a stabilní. 
Ergonomický tvar umožňuje samotným uživatelům s artrózou nebo jinými nemocemi kloubů v oblasti rukou 
bezpečné a snadné zajištění nebo uvolnění nástavce. 
 
Návod k instalaci: 

 Nasaďte dva nastavitelné šrouby tvaru L následovně: 

 Položte toaletní nástavec na sedací plochou dolu na rovnou podložku a nasaďte nastavitelné šrouby 
do určených otvorů. Posunujte šrouby opatrně v otvoru dál a otáčejte šrouby ve směru hodinových 
ručiček, až se zachytí závitu. 

 Umístěte nastavitelné šrouby tak, aby zůstala mezera k okraji toalety. 

 Zvedněte toaletní nástavec a umístěte ho šrouby dozadu přímo na toaletu. Prodloužení nástavce 
vpředu musí být doraženo vpředu na toaletní mísu. 

 Otáčejte nastavitelnými šrouby ve směru hodinových ručiček, až ucítíte mírný odpor a toaletní 
nástavec bude zajištěn proti pohybu. 

 Pozor: Nastavitelné šrouby byly vyvinuty pro lehké otáčení / připevnění. Neotáčejte tedy dále, pokud 
cítíte odpor, který napovídá, že jsou šrouby upevněny. 

 Ujistěte se ještě před použitím toaletního nástavce, že se toaletní nástavec nepohybuje. 
 
Čištění: 

 Toaletní nástavec je nutné čistit a dezinfikovat denně. Před tím, než toaletní nástavec použije další 
osoba, je bezpodmínečně nutné ho důkladně vyčistit a vydezinfikovat.  

 Všechny díly mohou být čištěny teplou vodou a neutrálním čisticím prostředkem. Alternativně může 
být nástavec bez nastavitelných šroubů ponořen do vody a / nebo sterilován 1 minutu při 85°C.  

 Nepoužívejte rozpouštědla, ostré předměty nebo vysokotlaké a parní čističe. 
 
Upozornění: 

 Nepřekračujte maximální zatížení: 200 kg. 

 Před použitím se vždy ujistěte, že je toaletní nástavec bezpečně zajištěn. 

 Nepřidržujte se toaletního nástavce při sedání nebo vstávání. 
 
Pozor: Neutahujte šrouby příliš!  
 

Technická data: Výrobce: Distributor: 

Rozměry: ca. 41 x 37 cm Rehaforum Medical GmbH MEYRA ČR s.r.o. 
Výška: 10 cm Daimlerstr. 12 a Hrusická 2538/5 
Otvor: ca. 26 x 20 cm D-25337 Elmshorn 141 00 Praha 4 
Maximální zatížení: 200 kg www.rehaforum.com tel. +420 272 761 102 
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