
Scaun tip comoda WC mobila, model RX262
Montaj, utilizare, si întreținere

Comoda WC mobila, are doua parți componente, ansamblul spătar “1” și ansamblul șezut “2”. Se introduc barele de  
fixare ale ansamblului spătar în barele de fixare ale ansamblului șezut și se bloche ază cu piesele “3” care trec prin  
găurile de fixare ale celor doua componente.

Se ridica brațele “4” și se fixează cu partea de sprijin a brațelor (ce capitonata) în poziție orizontala.  
Fixarea se face cu sistemul “5”, se trage de bila și apoi se eliberează tija de fixare în gaura pentru 
fixare. Se iau suportii “6” pentru sprijinul picioarelor , pe fiecare laterala fata, stânga – dreapta, se 
găsesc tijele “7” pentru fixarea acestor suporți. După aceea se rotesc suportii către fata comodei 
pana când pe fiecare suport este o clapeta cu arc care blochează suportul în poziția de lucru. Părțile 
“6a” de sprijin ale  tălpilor  se ridica  la verticala  pentru urcarea – coborârea utilizatorului  de pe 
comoda WC, sau sunt lăsate la orizontala  pentru cat timp utilizatorul  sta pe comoda.  Banda de 
susținere a picioarelor “11” are rolul de a ajuta utilizatorul pentru a menține picioarele pe suportii  
“6a”  fără  sa  alunece  în  spatele  acestora.  Aceasta  banda  este  montabila  /  demontabila  prin 
intermediul benzilor velcro (arici) cu care este dotata.
Perna “8” se ridica pentru a avea acces la șezutul  „10”si vasul colector



Pentru utilizarea  pe post  de WC se ridica  perna “8”,  astfel  devine accesibil  recipientul  “9” de 
colectare a necesităților . Acest recipient se deplasează orizontala, pe doua glisiere și poate fi extras 
de  sub  șezut  trăgându-l  prin  spatele  comodei.  Extragerea  prin  spate  nu  deranjata  utilizatorul 
comodei care poate rămâne așezat pe aceasta.
Rotile din spate ale comodei au frâne “12” pentru blocare. Dacă se apasă în jos clapeta frânei va 
bloca roata aceasta rămânând în starea blocat. Dacă ridicam clapeta, frâna va debloca roata aceasta 
rămânând în poziția de rotire libera.
Utilizarea comodei WC mobila
Comoda WC mobila poate îndeplini mai multe roluri:

- WC mobil
- scaun pentru ședere, la masa, în fata televizorului, etc
- deplasarea în interiorul casei, utilizatorul este așezat pe comoda și este împins de un asistent

In recipientul pentru colectarea necesitaților puneți înainte de utilizare un sac menajer din pvc, cu 
marginile răsfrânte peste recipientul de colectare. In interiorul sacului menajer amplasați un strat de 
hârtie igienica cu rol de absorbant al stropilor de urina. După colectare ridicați și înlocuiți sacul 
menajer cu unul nou pentru o viitoare utilizare.
Masuri de siguranță în utilizare

- pentru orice transfer pe comoda sau de pe comoda puneți frânele “12” pe rotile din spate, în 
caz contrar comoda se poate deplasa

- pentru orice transfer pe sau de pe comoda, coborâți suportul “4”, sprijin pentru brațe pe 
partea ( stânga / dreapta) pe care doriți sa transferați utilizatorul. Transferul în lateral de pe 
pat, scaun, fotoliu, este mai simplu de realizat din lateralul comodei, “lipite” de pat, fotoliu, 
etc

- înainte de a transfera pe sau de pe comoda utilizatorul ridicați sprijinul de picioare “6a”. 
Dacă utilizatorul apasă pe suporții “6a” cu toată greutatea la urcarea sau ridicarea de pe 
comoda aceasta va bascula sub greutatea utilizatorului venind peste acesta.

Întreținere
In cazuri avansate de murdărie, ridicați întregul șezut, spălați-l cu un detergent lichid, sau cu soluție 
de săpun și clătiți-l în jet de apa curenta. Lăsați-l la uscat departe de surse de căldura. Vasul colector 
poate fi spălat și dezinfectat cu detergent lichid sau soluție de săpun. Clătiți-l energic în jet de apa 
curenta și lăsați-l la uscat departe de sursele de căldura.
Cadrul metalic al comodei, spătarul, rotile, sprijinul de picioare, în general orice parte componenta 
se poate șterge cu o cârpa moale, se poate folosi un detergent lichid și apoi se șterge cu o cârpa 
uscata. Nu folosiți elemente sau substanțe abrazive pentru curățare.


