
Comoda WC mobila, tip RX269
Montaj, utilizare, intretinere

Comoda WC mobila, are doua parti componente, ansamblul spatar “1” si ansamblul 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 (ce capitonata) in pozitie orizontala.
Fixarea se 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 pe 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.  Aceasta  banda  este  montabila  /  demontabila  prin
intermediul 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  utilizarea  pe post  de  WC se ridica  perna “8”,  astfel  devine  accesibil  recipientul  “9”  de
colectare a necesitatior . Acest recipient se deplaseaza orizontala, pe doua glisiere si poate fi extras
de  sub  sezut  tragandu-l  prin  spatele  comodei.  Extragerea  prin  spate  nu  deranjaza  utilizatorul
comodei care poate ramane asezat pe aceasta.
Rotile din spate ale comodei au frane “12” pentru blocare. Daca se apasa in jos clapeta franei va
bloca roata aceasta ramanand in starea blocat. Daca ridicam clapeta, frana va debloca roata aceasta
ramanand in pozitia de rotire libera.
Utilizarea comodei WC mobila
Comoda WC mobila poate indeplini mai multe roluri: 

– WC mobil
– scaun pentru sedere, la masa, in fata televizorului, etc
– deplasarea in interiorul casei, utilizatorul este asezat pe comoda si este impins de un asistent

In recipientul pentru colectarea necesitatilor puneti inainte de utilizare un sac menajer din pvc, cu
marginile rasfrante peste recipientul de colectare. In interiorul sacului menajer amplasati un strat de
hartie igienica cu rol de absorbant al stropilor de urina. Dupa colectare ridicati si inlocuiti sacul
menajer cu unul nou pentru o viitoare utilizare.
Masuri de siguranta in utilizare

– pentu orice transfer pe comoda sau de pe comoda puneti franele “12” pe rotile din spate, in
caz contrar comoda se poate deplasa

– pentru orice transfer pe sau de pe comoda, coborati suportul “4”, sprijin pentru brate pe
partea ( stanga / dreapta) pe care doriti sa transferati utilizatorul. Transferul in lateral de pe
pat, scaun, fotoliu, este mai simplu de realizat din lateralul comodei, “lipite” de pat, fotoliu,
etc

– inainte de a transfera pe sau de pe comoda utilizatorul ridicati sprijinul de picioare “6a”.
Daca utilizatorul  apasa pe suporti  “6a” cu toata greutatea la  urcarea sau ridicarea de pe
comoda aceasta va bascula sub greutatea utilizatorulului venind peste acesta.

Intretinere
In cazuri avansate de murdarie, ridicati intregul sezut, spalati-l cu un detergent lichid, sau cu solutie
de sapun si clatiti-l in jet de apa curenta. Lasati-l la uscat departe de surse de caldura. Vasul colector
poate fi spalat si dezinfectat cu detergent lichid sau solutie de sapun. Clatiti-l energic in jet de apa
curenta si lasati-l la uscat departe de sursele de caldura.
Cadrul metalic al comodei, spatarul, rotile, sprijinul de picioare, in general orice parte componenta
se poate sterge cu o carpa moale, se poate folosi un detergent lichid si apoi se sterge cu o carpa
uscata. Nu folositi elemente sau substante abarzive pentru curatare.


