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 Bruksanvisning 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144900, hel sits 

TOASITS FÖR BARN                            Artikelnummer: 144900, 144905 

Avsedd användning: Toasits för barn är avsedd att 

användas på toalett för att underlätta toalettbesök. Sitsen 

är portabel och ska fästas till toaletten med ett nylonband 

vid användning.  

Tillverkad av: 
Swereco Rehab AB 

Barnhusgatan 4 
SE-111 23 Stockholm 
Tel: +46 8 444 38 20 
Fax: +46 8 754 30 80 

www.swereco.se 
info@swereco.se 

 

Montering: 

1. Placera toasitsen direkt på porslinet på toaletten.  

2. Spänn fast toalettsitsen i toaletten genom att dra 

spännbandet bakom ryggen och fäst spännet. 

3. Kontrollera att sitsen sitter stadigt på toaletten innan 
användning. 

 

Skötselanvisningar: Rengörs regelbundet och vid 

behov (min 1ggr/vecka) med tvållösning, ph 5-9. Vid byte 
av brukare skall produkten desinficeras, torkas med 70% 
isopropanol. Sitsen skall avlägsnas från toaletten vid 
rengöring. 

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen 

Teknisk specifikation 

Storlek sits:  Hål sits: 
Djup: 34 cm  Djup: 20 cm 
Bredd: 45 cm  Bredd: 17 cm 

Material: Stålrör, lackerad spånskiva, 

ryggstöd i PUR.  

 

Kan tvättas med alkalisk 
tvållösning, ph 5-9. 

Produkten följer EU direktiven 

93/42/EEG och 2007/47/EG för 

medicintekniska produkter. 

Max brukarvikt 50 kg. 

Art. Nr: 144900 
 

Vikt: 5,4 kg 

 

Art. Nr: 144905 
med urtag 

Vikt: 5,3 kg 

 

Max 50 kg 

Leveranskontroll: Kontrollera att produkten är hel och 

att det medföljer ett nylonband. Använd inte produkten om 

den är skadad. 

           Säkerhetsanvisningar: 

 Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är 
avsett. 

 Sitsen skall placeras direkt på porslinet, ta bort eller 
fäll upp lock och befintlig toalettsits. 

 Toasitsen hålls fast i porslinet med hjälp av ett 
nylonband som spänns runt toalettstolen. Sitsen 
skall spännas fast för att inte riskera att tippa över 
om barnet lutar sig över armstödet. 

 Kontrollera att sitsen sitter stadigt på toaletten innan 
användning. 

 Lämna aldrig barnet obevakat på toalettsitsen! 

 Max brukarvikt är 50 kg. 
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