
 
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ NÁSTAVCE NA WC 
 

GLORIA 
TINA 

 

 

 

 

 
 
POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ : 
 
Nástavce na WC tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se 
sníženou schopností mobility. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňují 
pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným 
způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost. 
 
Pro snadnou instalaci nástavce na mísu a zabezpečení maximální stability při použití, je tento 
celoplastový nástavec ve spodní části vybaven jednou vymezovací patkou, která fixují polohu nástavce, 
zejména proti posunutí. K nastavení vymezovacích patky slouží jistící matice, po jejichž povolení lze 
patku jednotlivě zasunout nebo vysunout a následném utažení zajistit v nově zvolené poloze. Následná 
instalace po tomto nastavení spočívá v jednoduchém usazení nástavce na mísu tak, aby při co 
nejtěsnějším kontaktu s mísou přesahovaly jednotlivé patky přes okraj mísy. Typ TINA je již ve 
standardním provedení vybaven nastavitelnými opěrnými madly, které slouží ke snadnějšímu a 
bezpečnějšímu sedání a vstávání. 
 
 
ÚDRŽBA: Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních 
prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizací 
( 1min – 85°C ). 
 
VAROVÁNÍ: Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jistících patek ! 
Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s  madlem viz. katalog VERMEIREN ČR s.r.o. 
 
 
ZÁRUKA: Vermeiren Polska  odpovídá za případné vady materiálu  nebo technologické chyby vzniklé při 
výrobě po stanovenou dobu, počítanou ode dne prodeje.   

 
Záruční doba je pro každý výrobek uvedena v záručním listu. 

 
 



 
 
Záruční podmínky budou zachovány pokud naše výrobky budou používány v souladu s uvedenými 
zásadami  a v souladu se svým určením.  
 
Záruka se nevztahuje na:  
- náklady dopravy, obsluhy a jiné nároky,  
- poškození vzniklé z konstrukčních změn provedených uživatelem,  
- prvky podléhající přirozenému opotřebení a oděru,  
- škody, které způsobil uživatel prostřednictvím výrobku,  
- škody vzniklé v důsledku jiných vnějších činitelů,  
- škody vzniklé v důsledku toho, že nebyly použity originální náhradní díly. 
 
Veškeré záležitosti související se zárukou na náš výrobek, vyřizujte v místech prodeje výrobku nebo 
s našimi distributory.   
 

 
VÝROBCE: 

 
VERMEIREN Polska Sp. z o.o. 
Ul. Łączna 1 
55-100 Trzebnica 
Tel. 071/387-42-00 
Fax 071/387-05-74 
e-mail: info@vermeiren.pl 
www.vermeiren.pl 

 
 

ZASTOUPENÍ: 
 

VERMEIREN ČR s.r.o.      
Nádražní 1387/132      
702 00 Ostrava 1       
e-mail: info@vermeiren.cz     
www.vermeiren.cz       

         


