
KÄYTTÖOHJE

XXL-Rehab suihku- ja WC-tuolit
XXL-suihku- ja WC-tuoli, pienet pyörät

MAX 325 KG

FIN

FIN

KÄYTTÖTARKOITUS:
- Bariatriseen käyttöön.
- Hoitokoteihin.
- Sairaaloihin.
- Kotiin.



SER MANUAL ·  USER  MANUAL ·  USER  MANUAL

XX
L-

Re
ha

b 
Su

ih
ku

tu
ol

i, 
pi

en
et

 p
yö

rä
t

2

 Varmistaaksesi XXL-Rehab suihku- ja WC-tuolin asianmukaisen käytön,  
ole hyvä ja lue nämä käyttöohjeet läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. 
Kiinnitä erityisesti huomioita varoitussymbolilla      -merkittyihin kohtiin. 
Vahinkojen välttämiseksi, suihkutuolia saa käyttää vain koulutetut 
terveydenhuollon ammattilaiset ja hoitohenkilökunta sekä henkilöt, jotka 
ovat perehdytetty tuotteen asianmukaiseen käyttöön.

KÄYTTÖTARKOITUS

XXL-Rehab Suihku- ja WC-tuoli on suunniteltu max. 325 kg painoisen 
henkilön siirtämiseen kylpyhuoneeseen, suihkuun tai WC-tiloihin.

 Käyttö  yli 325 kg painoisilla henkilöillä voi johtaa suihkutuolin 
kallistumiseen, kaatumiseen tai vahingoittumiseen.

 Suihkutuolia tulee käyttää aina tasaisella ja kovalla pinnalla ja max. 3 
astetta kaltevilla pinnoilla, koska tuoli saattaa muutoin kaatua.

KÄYTTÖÖNOTTO

Käsituet tulee asentaa asianmukaisesti suihkutuolin sivuilla oleviin 
pidikkeisiin.

Jalkatukien leveyttä voidaan säätää asteittain. Jalkalautojen alapuolella 
olevat lukkopultit on aina asennettava jalkatukien pidikkeisiin oikein, eikä 
niitä saa kiristää jos jalkatuet eivät ole asianmukaisesti kiinni pidikkeissään. 

 Jotta käyttäjä ei pääse putoamaan suihkutuolin sivuilta, älä koskaan 
käytä suihkutuolia ennen kuin käsituet on asennettu kiinni kunnolla.

KÄYTTÖ

 Älä koskaan seiso jalkatukien päällä ja käytä niitä astinlautana siirtymisten 
aikana, koska se voi aiheuttaa tuolin kallistumisen tai kaatumisen.

Puristumisvaara!
- Käsitukien asentaminen, jos käyttäjä istuu suihkutuolissa, saattaa 

aiheuttaa ihon puristumisen käsitukien ja tuolin sivujen väliin.

-  Jos jalkatukien lukitusruuveja ei ole asennettu oikein jalkatukien 
pidikkeisiin, jalka tai jalan iho saattaa puristua jalkatukien väliin.

- Sormet ja muut ruumiinosat saattavat puristua suihkutuolin istuinrungon 
ja alusastian väliin. Ole erityisen varovainen, kun asetat suihkutuolin WC-
pöntön päälle tai asetat alusastian istuimen alle. 

 Suihkutuolia ei ole suunniteltu ylittämään esteitä kuten ovikynnyksiä jne. 
Estääksesi tuolin kippaamisen, liikuttele suihkutuolia vain tasaisilla kovilla 
pinnoilla.

 Molemmat pyörät tulee olla lukittuna aina kaikissa tilanteissa, kun 
henkilö istuu suihkutuolissa, paitsi silloin kun tuolia käytetään henkilön 
kuljettamiseen paikasta toiseen.

 Jos käyttäjä tarvitsee apua suihkutuoliin siirtymisessä, avustajien on 
oltava erityisen tietoisia riskeistä, jotka liittyvät vaarallisiin nostoihin tai 
muihin vääränlaisiin nostoliikkeisiin painavan käyttäjän siirtämisessä. Sama 
koskee myös siirtoja nostimella, liukulaudalla tai muun tukilaitteen avulla.

HUOLTO- JA  PESUOHJE

Valkoiset runko-osat, istuin ja käsituet voidaan puhdistaa vedellä ja 
yleisimmillä pintapuhdistusaineilla. 

Istuimen perusteellinen puhdistus: Avaa istuimen alla olevat neljä ruuvia, 
irrota istuin, puhdista se ja kiinnitä istuin takaisin paikalleen. Varmista että 
ruuvit on kiristetty kunnolla.

Mutterit ja pultit on tarkistettava säännöllisesti ja tarvittaessa kiristettävä.

   Pulttien ja mutterien tarkastusohjeen noudattamatta jättäminen voi 
johtaa laitteen toimintahäiriöihin.

 VAROITUS 

Käyttöohje XXL-suihku- ja WC-tuoli, pienet pyörät
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– Tätä tuotetta ei saa käyttää ilman terveydenhuollon ammattilaisen 

tekemää asianmukaista perehdytystä tuotteen käyttöön.
– Tuotteen käyttö maksimikuormitusta painavimmilla henkilöillä, voi 

johtaa tuotteen vaurioitumiseen.
– XXL-Rehab ei ole vastuussa mistään tämän tuotteen virheellisestä 

asennuksesta, kokoamisesta tai käytöstä aiheutuneista vaurioista tai 
vahingoista.

– Jos komponentit ovat vaurioituneet tai puuttuvat, ota välittömästi 
yhteyttä XXL-Rehabiin. ÄLÄ käytä korvaavia osia.

– XXL-Rehab ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet 
ilman XXL-Rehabin kirjallista lupaa suoritetuista korjaustöistä.
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TAKUU

XXL-Rehab myöntää suihkutuolien materiaaleille ja työlle yhden (1) 
vuoden takuun tuotteen laskutuspäivästä lukien.

Takuun piiriin ei kuulu, jos XXL-Rehabin määrittelyn mukaisesti, tuotetta 
on käytetty muuhun kuin sille määriteltyyn käyttötarkoitukseen, jos 
tuotetta on laiminlyöty, väärinkäytetty, varastoitu tai käsitelty väärin, 
käytetty sopimattomasti, tehty luvattomia muutoksia tai siinä on 
vaurioita, jotka kuuluvat normaaliin kulumiseen.

Takuu ei päde, jos maksimipainokapasiteetti on ylitetty.

Tuotteen / osan luvattomat korjaukset ja mahdolliset komponenttien 
muutokset mitätöivät takuun.

XXL-Rehab suihkutuolit on valmistettu ja turvallisuustestattu
kansainvälisen DS/EN 12182:2000 standardin mukaisesti.

07/2014/JP

VALMISTAJA

XXL-Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
Fax: +45 70 25 25 44
www.xxl-rehab.com

Maksimipainokapasiteetti 325 kg

Kokonaispituus 117 cm

Kokonaisleveys vakiokäsituilla 68 / 78 cm

Kokonaislevelys butterfly-käsituilla 87 / 97 cm

Istuinleveys vakiokäsituilla 61 / 71 cm

Istuinleveys butterfly-käsituilla 75 / 85 cm

Istuinsyvyys 56 cm

Istuinkallistus Ei

Istuinkorkeus 55 cm

Käsituen leveys 6 cm

Hygienia-aukko Halkaisija 24 cm, pituus 35 cm

Istuinkorkeus lattiasta istuimen alle 44.5 cm

Työntökahvan korkeus 100 cm

Korkeus istuinmesta selkäosaan 45 cm

Jalkatuen korkeudensäätö 40-42-44-46-48 cm

Korkeus istuimesta käsitukeen 25 cm

Paino 27 / 30 kg

Kokoontaittuvat käsituet Ei

Sivulle kääntyvät, swing-away-käsituet Kyllä

Sivulle kääntyvät, swing-away-jalkatuet Kyllä

Irrotettavat jalkatuet Kyllä

Korkeussäädettävät jalkatuet Kyllä

Päätuki Ei

Yksittäislukittavat jarrut pyörissä Kyllä, 2 jarrua

Pyörät halkaisija 125 mm

Runko
Pulverimaalattu 

kromimolybdeeniteräs

Istuin-/selkätuki-/käsitukien pehmusteen materiaali Polyuretaani

Jalkatukien päällyste PU vaahto

ISO – luokitus ISO 09 12 03

"Butterfly"-
perhoskäsituki

Sivu-/leveyssäädettävä jalkatuki

Yksittäislu-
kittava jarru

"Butterfly "-perhoskäsituetVakiokäsituet

Sivu-/leveyssäädettävät jalkatuet
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XXL-Rehab  ·  Fuglebækvej 1D  ·  DK-2770 Kastrup  ·  Denmark
Telephone: +45 7025 2522  ·  Fax: +45 7025 2544
info@xxl-rehab.com · www.xxl-rehab.com




