
Scaun tip Comoda WC de camera RX294
Montare, reglaj, si întreținere

Comoda wc de camera are un scheletul din aluminiu anodizat. Comoda scaun WC este pliata în 
cutia  de  ambalaj,  pentru  ca  spațiul  ocupat  sa  fie  minim.  După  ce  se  scot  din  ambalaj  toate 
componentele comodei se procedează astfel:

Aduceți către partea din fata lateralele ( 1 și 2), ridicați cadrul care susține partea de șezut (3) și 
sprijiniți-l pe cele doua rame laterale folosind clemele (4)
Montați colacul al comodei (5). Acesta are doua cleme din PVC pentru fixarea pe bara din spate a 
cadrului (3), intra prin presare pe bara din spate.
Montați capacul al comodei WC. Acesta are doua cleme din PVC pentru fixare pe bara din spate a 
cadrului de susținere a șezutului (3) și intra prin presare pe bara din spate.
Recipientul  pentru  necesitați  (7)  se  introduce  sub  colac  prin  culisare  pe  cele  doua  barete  de 
susținere.
Înălțimea comodei poate fi modificata prin intermediul butoanelor de reglaj(8) cate unul pe fiecare 
picior al acesteia.  Se apasă butonul de reglaj  și se trage în afara partea de picior cu puferul de 
cauciuc.  Se repetă aceeași operație pentru fiecare picior având grija ca lungimea sa fie aceeași, 
lucru ce se realizează punând același număr de gauri de reglaj pentru fiecare picior.
Comoda se înalță suficient astfel încât poate avea și rolul de înălțător vas WC, utila celor care au 
afecțiuni ale articulației șoldului.
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In recipientul pentru necesitați se pune un sac menajer din pvc, marginile acestuia se trec peste 
marginile  recipientului.  In  interiorul  sacului  se  poate  așeza  un strat  de  hârtie  igienica  pentru a 
împiedică răspândirea stropilor de urina. După utilizare sacul se strânge și se înlocuiește cu unul 
nou.
Comoda se poate igieniza periodic, se scot recipientul pentru necesitați, colacul și capacul, se pot 
spala cu un detergent lichid sau soluție de săpun, se clătesc în jet de apa curenta, se șterg și se 
montează pe scheletul comodei.
In general comoda WC se amplasează în apropierea patului persoanei cu dizabilități de deplasare 
pentru a facilita transferul acestuia pe comode și ulterior înapoi în pat, sau fotoliu.
Comoda WC poate avea și întrebuințări adiacente:
- se poate folosi cu rol de cadru de siguranță pentru așezarea sau ridicarea de pe WC. Pentru aceasta 
comoda WC de camera se înalță suficient pentru a trece peste vasul de toaleta. Se scoate recipientul 
colector, se centrează comoda WC peste vasul de toaletă.
- în același mod se realizează funcția de înălțător vas toaleta. Uzual un vas de toaletă are înălțimea 
de 40 cm, comoda WC se poate înalța până la 55 cm, deci se obține o înălțare a vasului de toaletă 
cu 15 cm.
- scaun de duș, comoda este realizată din aluminiu și PVC, este rezistentă la acțiunea corozivă a 
apei. Se montează în cada de dus sau pe pardoseala camerei de baie în apropierea sifonului de 
pardoseală, se așază pacientul pentru igienizare.
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