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oBS! 
les brukermanualen nøye før produktet tas i bruk. Pass på at instruksjonene 
følges og at brukermanualen er tilgjengelig for brukere av Toalettforhøyer 
Dynalife Step. Dersom hjelpemidlet skal brukes av andre brukere skal de 
informeres om sikkerhetsforskriftene før bruk.

Toalettforhøyer med armlener gjør det enklere for mennesker med alvorlige 
mobilitetsproblemer å bruke toalettet. Toalettforhøyeren er forsvarlig tilpas-
set toalettskålen og øker høyden på toalettsetet slik at belastningen på hofter 
og kneledd blir minimert. Dette øker uavhengigheten og gjør toalettbesøk mye 
enklere. armlenene gjør at brukeren kan sitte ned og reise seg opp fra toalettet 
sikkert og uten assistanse. Toalettforhøyer Dynalife Step kan brukes av personer 
opp til 120 kg.

Toalettforhøyer Dynalife Step anbefales for brukere med nedsatt stabilitet i over-
kroppen, ubalanse, alvorlig dysfunksjon av underekstremitetene, tetraplegikere, 
brukere med stiveheter i hofter og ryggrad, skadde eller amputerte hender og 
armer eller nedsatt gripefunksjon.

Toalettforhøyeren leveres ferdig montert med lokk, armlener og brukermanual.
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armstøtte som  
kan foldes bort

Polstret armstøtte

Toalettlokk

Toalettsete

Merkelapp

Høydejustering (bak)

Høydejustering 
(5 og 15 cm) 
med plugger
Fig. 2: lukket Skrue

Fig. 1: 
Høydejustering (10 cm)

krysstang
Fig. 3: bak

Gjengestang
Fig. 4

Toalettet
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Sikkerhetsinstrukser

•	 Forsikre at toalettforhøyer Dynalife Step er komplett og uskadd.
•	 Hvis du har spørsmål vedrørende installasjon eller vedlikehold, kontakt 

Handicare aS.
•	 Maks brukervekt 120 kg må ikke overskrides.
•	 Forviss deg om at toalettforhøyeren samsvarer med dine behov. Dersom du 

er i tvil, vennligst kontakt din fastlege eller forhandler.
•	 Savnede, skadde eller slitte deler skal kun bli erstattet av forhandleren.
•	 kontroller stabiliteten på toalettforhøyeren jevnlig for å forsikre at skruer sitter 

som de skal.
•	 Toalettforhøyeren skal kun brukes og oppbavares innendørs.
•	 Ved bruk må man ikke lene seg for langt frem eller gjøre raske bevegelser.
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Montering

Toalettforhøyeren kan justeres i tre forskjellige høyder.
1. Toalettforhøyeren leveres med standard fabrikkinnstilling på 10 cm høyde. 

Denne kan justeres ved hjelp av skruer, to foran på toalettforhøyeren og to 
lenger bak. Disse er koblet sammen med en tverrligger. 
Skal høyden justeres (til 5 eller 15 cm), løsne de to skruene foran på høyre og 
venstre side av toalettforhøyeren og fjern tverrliggeren. Ta så ut pluggene og 
sett dem inn igjen i høydejusteringshullet du ønsker og sett tverrliggeren til-
bake. Sett skruene inn igjen på høyre og venstre side av tverrliggeren og fest 
den forsvarlig. Det valgte høydejusteringshullet må være på samme høyde på 
begge sider av toalettforhøyeren.

2. For å justere høyden på den bakre tverrlggeren, gjør det samme som i punkt 
2, men denne gangen bak på toalettforhøyeren. Den bakre og fremre tverrlig-
geren må settes til samme høyde.

3. Fjern det eksisterende toalettsetet og lokket fra toalettet og erstatt dem med 
toalettforhøyeren. Press begge gjengestengene (bak på toalettforhøyeren) 
gjennom hullene i toalettskålen. Bruk plastikfestene for å skru gjengesten-
gene godt fast på toalettskålen.

4. Forsikre deg om at toalettforhøyeren er sikkert montert på toalettskålen.
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Bruksanvisning

1. når toalettforhøyeren har blitt montert korrekt kan toalettet brukes  
på normalt vis.

2. når brukeren setter seg ned og reiser seg opp er det viktig å fordele vekten 
jevnt.

3. armlenene kan foldes opp bare ved å løfte dem. når armlenene foldes ned 
låses de automatisk på plass.

4. Brukere med stor ustabilitet bør bare bruke toalettforhøyeren under oppsyn.
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rengjøring

Toalettforhøyeren bør vaskes jevnlig med et mildt rengjøringsmiddel. kan også 
desinfiseres med milde desinfeksjonsmidler. 
Bruk ikke sterke vaskemidler, høyttrykksspyler eller skuremidler.

Vedlikehold og gjenbruk

Toalettforhøyeren er vedlikeholdsfri. Men dersom toalettforhøyeren gjenbrukes, 
bør den først undersøkes for å forsikre at den fungerer på tilfredsstillende måte 
og bør desinfiseres etter rengjøringsinstruksene ovenfor.

Materialer

100% aBS-plastikk
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Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss

Tlf:  03250
Faks:  85 02 88 22
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andicare jobber hele tiden for å tilby forbedrede og oppgraderte produkter. D
e kan derfor til enhver tid avvike i spesifikasjoner, design, m

ateriale eller dim
ensjoner uten at dette er m

eldt på forhånd. 06-2009

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på 
tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon 
av brukermanualen. Den kan du finne på vår 
hjemmeside www.handicare.no/bolig

SpeSifiKaSJoner
Maks brukervekt 120 kg

Setehøyde 5, 10 eller 15 cm

Bredde x dybde x hyøyde 53x50x36 cm

Vekt 5,6 kg


