
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 
1.  Ξεβιδώστε τα πλαϊνά στηρίγματα περιστρέφοντας τους σφιγκτήρες προς τα αριστερά.  
2.  Τοποθετείστε το ανυψωτικό επάνω στην τουαλέτα ώστε η εμπρόσθια προέκταση να ακουμπήσει στην τουαλέτα.  
3. Βιδώστε καλά τα πλαϊνά στηρίγματα περιστρέφοντας τους σφιγκτήρες προς τα δεξιά ώστε το ανυψωτικό να 
στερεωθεί καλά στην τουαλέτα και να μην κινείται.  
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Το ανυψωτικό τουαλέτας χρησιμοποιείται τοποθετούμενο πάνω στην τουαλέτα για την ανύψωση του χρήστη 
κατά 10 cm ή 15 cm αντίστοιχα, από άτομα βάρους έως 115 κιλά.  
 
Πριν το χρησιμοποιήσετε ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι: 

 Το ανυψωτικό είναι στερεωμένο καλά και δεν κινείται. 

 Εάν κινείται επειδή η κουλούρα και το καπάκι της τουαλέτας σας την εμποδίζουν να πάρει τη σωστή 
του θέση, αφαιρέστε την κουλούρα και το καπάκι και τοποθετήστε το ξανά. Εάν το πρόβλημα δεν 
αποκατασταθεί ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το ανυψωτικό.  

 Εάν κινείται επειδή η τουαλέτα σας έχει ειδικό σχήμα (π.χ. τετράγωνη, μικρό άνοιγμα κ.λπ.) το 
ανυψωτικό δε μπορεί να στερεωθεί και ως εκ τούτου ΜΗΝ τη χρησιμοποιήσετε.  

 
ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

 Να σφίγγετε το σφιγκτήρα με το χέρι. Η χρήση εργαλείων είναι πιθανό να σπάσει το μηχανισμό του 
σφιγκτήρα. 

 Χρησιμοποιείστε το ανυψωτικό με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την τουαλέτα σας.  
Για να καθίσετε: 

1. Σταθείτε με την πλάτη γυρισμένη προς το ανυψωτικό μέχρι να ακουμπήσει σε αυτή το πίσω 
μέρος των ποδιών σας.  

2. Καθίστε αργά στο ανυψωτικό λυγίζοντας τα γόνατα και τη μέση σας. Μην επιβαρύνετε τη 
λεκάνη ή τα γόνατά σας εάν είναι τραυματισμένα. 

3. Για να σηκωθείτε εκτελέστε τις αντίστροφες κινήσεις. 
4. Εάν σας είναι δύσκολο να κάθεστε και να σηκώνεστε μόνοι σας θα πρέπει να τοποθετήσετε 

εκατέρωθεν της τουαλέτας σας λαβές τοίχου ώστε να στηρίζεστε όταν κάθεστε και σηκώνεστε 
από την τουαλέτα.  

 Να καθαρίζετε το ανυψωτικό χρησιμοποιώντας ένα ελαφρύ καθαριστικό ή ζεστό νερό και σαπούνι. 

 Μην αφήνετε το ανυψωτικό στον ήλιο ή σε μέρη με θερμοκρασία άνω των 120
ο 
διότι θα παραμορφωθεί. 

 Μην αφήνετε το ανυψωτικό θέση βρεγμένη. 

 Μην αφήνετε το ανυψωτικό σε παιδιά χωρίς επίβλεψη.  

 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ  
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