finger to hold the ball. Clip upward.
3. For round shape balls only: Hold two balls
on your hand. Move one ball upward and the
other ball downward at the same time.

Do not overuse. Overuse may make your hand and
wrist tired. Do not eat or hold the ball in your mouth.
Talk to your doctor if there is any inflammation or
irritation.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

4. Use your thumb and index finger to
pinch the ball.
5. Put the ball on your hand. Use your
thumb and little finger to squeeze the
ball.

Do not expose to the sunlight or lay in a humid location.
Before storing, clean and wash the ball in warm water.
Wipe it and then sprinkle some baby powder on the
surface. Made of TPR.

Savanah toaförhöjning

6. Put the ball on a flat surface. Use your
fingertips to press the ball.

Art.nr : AA2112

Manufactured For:
Valentine International Ltd., Taiwan R.O.C.
och
AA2114Y
Authorized
European Representative:
Medica Surgical Innovations Limited
BB2 4PB, United Kingdom
Made in Taiwan

Användaranvisning

Savanah toaförhöjning kan monteras på alla toaletter.
Monteringen görs utan verktyg.

Rev. 060309

A

Lägg toaförhöjningen med undersidan upp på ett fast
underlag. Öppna påsen med fästen. Skruva på fästena på
toaförhöjningen. Se bild A.
Vänd toaförhöjningen rättvänt och sätt den på toalettskålen
med den smalare utskärningen framåt och fästena bakåt.
När den främre läppen möter toalettstolen skruvas den fast.
Se bild B.
Det invändiga måtten är: Bredd 22 cm och längd 36 cm.

B

Savanah finns i två höjder: AA2112 5cm och AA2114Y 10cm
Max brukarvikt 190kg.

Savanah toaförhöjning kan
rengöras med
alla vanliga
rengöringsmedel.

Produkten följer
(EU) MDR
2017/745 och
2007/47/EG för
medicintekniska
produkter.
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