
 

Days in hoogte verstelbare postoel 

Lees deze instructie goed door en bewaar die voor toekomstig gebruik 
 

 Nieuwe code Oude code 

Days in hoogte verstelbare postoel 09 130 9798 521A 

Days in hoogte verstelbare postoel met afneembare armleuningen 09 132 5828 521AD 

Days in hoogte verstelbare postoel met gevoerde toiletzitting 09 143 8993 11240 
 

Beoogd gebruik 

Postoelen bieden, of vergroten, onafhankelijkheid bij het 

toiletgebruik, doordat ze verminderde bewegingsvrijheid of 

een beperking compenseren. 

Omschrijving 

Moderne, fraaie postoel die thuis of in een instelling comfort 

en stabiliteit biedt. Het gevoerde blauwe deksel en de vast te 
klemmen zwarte toiletzitting kunnen gemakkelijk worden 

verwijderd om schoon te maken. Het luxere model heeft een 
gevoerde blauwe toiletzitting die extra comfort biedt. De po 

met handgreep is gemakkelijk te verwijderen om die te 
legen. Doordat de postoel in hoogte verstelbaar is, kan die 

afgesteld worden op de gewenste stand voor de gebruiker. 

Verkrijgbaar met en zonder afneembare armleuningen. 

Gebruiksaanwijzing 

1. Controleer voor gebruik of de postoel stabiel op een 

vlakke horizontale ondergrond staat. 

2. Als u de hoogte van de postoel wilt aanpassen, verwijdert 
u de klemmen en schuift u de poot uit of in tot de 

gewenste stand. Controleer of alle poten even lang zijn 

en plaats de klemmen terug. 

3. Plaats de po. 

4. Klem de zwarte toiletzitting op de dwarsbalk achter. 

Controleer of de zitklemmen op de juiste plaats zitten. 
Voor het luxere model klemt u de blauwe gevoerde 

toiletzitting op de dwarsbalken voor en achter. 

5. Bij model 521AD (09 132 5828) kunt u de 
armleuningen verwijderen door ze omhoog te trekken, 

waarna ze zijwaarts naar/van de postoel verplaatst 

kunnen worden. Plaats de armleuningen voor gebruik 
terug en controleer of ze stevig vastzitten. 

Onderhoud en schoonmaken 

Schoonmaken doet u met een zachte doek, mild 

reinigingsmiddel en warm water. Gebruik geen agressieve 

schoonmaakmiddelen. 
Desinfecteren doet u zoals hierboven beschreven maar dan 

met een 1000 PPM chlooroplossing (Haz Tabs/voorschrift). 

U spoelt de postoel na en droogt die af. 
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Waarschuwingen 

Deze postoelen mogen niet gebruikt worden bij een 

gewicht van meer dan 190 kg 

Controleer voor gebruik of de postoel stabiel op een 

vlakke horizontale ondergrond staat 

De postoel mag beslist niet worden verplaatst als er 

iemand op zit 

Trek de postoel niet over de vloer 

Controleer voor elk gebruik of de klemmen, zitting en 

armleuningen juist gemonteerd zijn 

Controleer regelmatig de doppen om er zeker van te 

zijn dat de postoel kan worden gebruikt 

521A 11240 
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