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1. Artikelnummer   2. Artikelbeteckning   3. Tillverkare 
4. Serienummer   5. UDI-Code   6. Maximal belastning 
7. Beakta Användaranvisningen   8. Medicinsk produkt 
9. Produktionsdatum (år-månad)

Återanvändning

Denna produkt är avsedd att kunna återanvändas av 
annan brukare. Se därför till att alla nödvändiga tekniska 
underlag som behövs för en säker användning över-
lämnas till den nya brukaren.

Produkten behöver då testat av fackfolk, samt rengöras 
och sättas i gott skick

I detta arbete skall instruktionerna från tillverkaren 
beaktas och de skall kunna uppvisas på förfrågan. 
För tillbehör, kontakta Euforia AB.

Garanti

Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Om ett 
ma-terial- eller tillverkningsfel föreligger ersätter vi 
defekta delar kostnadsfritt.

Förslitningsdelar täcks i allmänhet inte av garantin, 
såvida inte nyttjandet av en reparatör eller behovet av 
en ersättningsdel, entydigt kan härledas till ett material- 
eller tillverkningsfel. 

Vi reserverar oss för tekniska eller designmässiga för-
ändringar. 

Förord

Tack för att du har valt en produkt från Drive DeVilbiss.
Du kommer inte att bli besviken över designen, 
funktionaliteten och kvaliteten på denna produkt.

Läs denna bruksanvisning noggrant före första 
användningen. De innehåller viktig 
säkerhetsinformation och värdefulla tips för korrekt 
användning och skötsel. 

Om du har frågor eller behöver ytterligare information, 
kontakta din Drive DeVilbiss specialiståterförsäljare 
som levererade din produkt.

Denna bruksanvisning innehåller all viktig information 
för justering och drift. Den senaste bruksanvisningen 
finns som PDF online eller kan beställas från kundtjänst.
Förstorade format för synskadade kan visas. 

Synskadade användare måste instrueras av sin vårdare. 
Reparationer samt vissa justeringar kräver särskild 
teknisk utbildning och måste därför utföras av 
återförsäljaren av medicintekniska produkter.

Declaration of conformity

Ovanstående produkter förklaras härmed överens-
stämma med EU:s förordning för medicinska produkter 
2017/745.

Produktlivslängd

Vårt företag antar en livslängd på fem år för denna 
produkt så länge produkten används på avsett sätt och 
alla underhålls- och servicekrav följs.

Denna livslängd kan avsevärt överskridas om produkten 
hanteras, repareras, underhålls och används varsamt 
och det inte finns några tekniska begränsningar baserat 
på vidareutveckling av vetenskap och teknik.

Livslängden kan dock förkortas avsevärt genom extrem 
och felaktig användning. Vårt företags fastställande av 
livslängden representerar ingen ytterligare garanti.

Återvinning

Då ni inte vill nyttja produkten ytterligare, kontakta oss 
eller lämna den på en återvinningscentral.
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Användning

Användning av toaletten försvåras på grund av 
oanpassad sitthöjd på grund av begränsad förmåga att 
sitta ner och stå upp samt begränsad kontroll över 
bålen med funktionsstörning i nedre extremiteten med 
väsentligt begränsad eller helt frånvarande rörelse i 
lederna och/eller begränsad muskelstyrka av den nedre 
extremiteten och/eller skada på ländryggen, höften 
och/eller knäet och/eller skada på nervsystemet/
centrala nervsystemet och/eller skada på 
muskelfunktionen med begränsad eller frånvarande 
stabilitet i bålen.

Leveransens

1 x A Basenhet

1 x B Stöd

2 x C Justerbar hållare

2 x D Främre stöd

2 x E Stöd

2 x F Fästskruvar (endast för TSE 120)

2 x G Räfflade muttrar (endast för TSE 120)

2 x H Stjärnskruv (endast för TSE 120 Plus)

2 x I Toppmonteringsstift (endast för TSE 120 Plus)

2 x J Armstöd (ej för 520500300 TSE 120 
utan armstöd)

1 x Bruksanvisning

1 x Vinyl handskar

TSE 120 TSE 120 Plus

1. Armstöd
2. Armstödshållare
3. Låsmekanism för justerbar hållare
4. Basenhet
5. Infällt grepp (i locket)

6. Lock
7. Fästskruv
8. Räfflade muttrar
9. Bakre stöd
10. Justerbara fästen

11. Främre stöd
12. Stöd
13. Hygienöppningar
14. Stjärnskruv
15. Toppmonteringsstift
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Säkerhets instruktioner

• Använd inte om det finns några defekter!

• Varning – risk för halka/fall!

• Locket får inte användas som ryggstöd i öppet läge!

• Locket får inte bära en belastning när det är stängt
(t.ex. genom att sitta på det)!

• Kontrollera regelbundet att den upphöjda toalettsitsen
sitter fast på toalettskålen. Dra åt de räfflade muttrarna
vid behov.

• Notera den tillåtna maximala vikten för användaren.
Denna information finns i de tekniska data i denna
bruksanvisning samt på typskylten.

Användning
Den upphöjda toalettsitsen TSE 120 är lämplig för nästan 
alla standardiserade eller kommersiellt tillgängliga 
toalettskålar.

Montering

Ta bort sitsen och locket från toalettskålen. Montering 
sker utan verktyg.

TSE 120: 
Placera den bakre delen av stödet på den keramiska 
skålen (B) med fästskruvarna (F). Skruva i de räfflade 
muttrarna (G) underifrån men dra inte åt dem ännu. 
Rikta in den bakre delen av stödet mot mitten av den 
keramiska skålen och dra åt de räfflade muttrarna (bild 1).

1

B

G G
F F

CC

Sätt in de justerbara hållarna (C) i önskad höjd (8,5 / 
12/15,5 cm) på baksidan av stödet (B) till höger och 
vänster (bild 2).

2 C

C C

B

8,5 cm
12 cm

15,5 cm

För att justera höjden i 
fronten, sätt in stöden
(D) i motsvarande öppning
tills de hörs klicka på plats
(bild 3).

Se till att framsidan stöder 
(D) på höger och vänster är
var och en insatt samtidigt
höjd.

De främre stöden (D) kan 
ställas lägre än det bakre 
stödet (B).

Sätt in de två stöden (E) i motsvarande öppningar på 

baksidan tills de hörbart klickar på plats (bild 3). Sätt in 

kroppen på den upphöjda toalettsitsen (A) i de juster-

bara hållarna (C). Därvid måste de justerbara hållarna (C) 

gripa in i låsflikarna (L) i kroppen (A) (bild 4+5).
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De justerbara hållarna (C) kan bara sättas in i en riktning 
i den upphöjda toalettsitsen.
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MONTERING AV LOCK:

Locket är förmonterat vid leveranstillfället, men kan bytas 
ut vid behov. För att göra detta, vänd kroppen (A) på den 
upphöjda toalettsitsen och tryck på lockklämmorna 
samtidigt.

Locket kan sedan tas ut ur hållarna. Sätt på det nya 
locket.

ARMSTÖD:
Skjut in armstöden (J) i sidled i armstödshållarna som är 
avsedda för detta ändamål (bild 9).

9

J

När du gör det ska pilarna på armstödet (J) och 
armstödshållaren matcha (bild 10).

J

10

Tryck nu in armstöden (J) tills de hakar och fäll sedan ner 
dem.

TSE 120 PLUS:
Tryck på 
toppmonteringsstiftet
tillsammans (I) som visas 
på bilden och sätt ner i
monteringshålen på
keramisk skål (bild 6).

Placera den bakre delen av stödet (B) på den keramiska 
skålen och skruva in stjärnskruvarna (H) uppifrån men dra 
inte åt dem ännu. Rikta in den bakre delen av stödet (B) i 
mitten på den keramiska skålen och dra åt stjärnskruvarna 
(H) (bild 7+8).
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Sätt in de justerbara hållarna (C) i önskad höjd (8,5 / 
12/15,5 cm) på baksidan av stödet (B) till höger och 
vänster (bild 2).
För att justera höjden i fronten, för in stöden (D) i 
motsvarande öppning tills de hörbart klickar i
plats (bild 3).

• Se till att de främre stöden (D) till höger och vänster 
sätts in på samma höjd.

• De främre stöden (D) kan ställas lägre än de bakre 
stöden (B).

• Sätt in de två stöden (E) i motsvarande öppningar på 
baksidan tills de hörbart klickar på plats (bild 4).

• Sätt in kroppen (A) på den upphöjda toalettsitsen i de 
justerbara hållarna (C). Därvid måste de justerbara 
hållarna (C) gripa in i låsflikarna (L) i kroppen (A) (bild 4
+5).

De justerbara hållarna (C) kan bara sättas in i en riktning 
i den upphöjda toalettsitsen.
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Höjdinställningar

Den upphöjda toalettsitsen kan valfritt justeras med
de justerbara hållarna (C) för en höjd av 8,5 cm, 12 cm 
eller 15,5 cm.

• Tryck lätt in låsflikarna (L) till höger och vänster under
armstödshållarna och lyft sedan upp den upphöjda
toalettstolen.

• Dra ut de justerbara hållarna (C) och justera önskad
höjd (bild 10).

• Se till att de justerbara hållarna (C) till höger och
vänster är anslutna på samma höjd.

• För att justera höjden i fronten, för in stöden (D) i
motsvarande öppning tills de hörbart klickar på plats.

• Se till att de främre stöden (D) till höger och vänster
sätts in på samma höjd.

• De främre stöden (D) kan ställas lägre än de bakre
stöden (B).

• Sätt in kroppen på den upphöjda toalettsitsen (A) i de
justerbara hållarna (C). Därvid måste de justerbara
hållarna (C) gå i ingrepp med låsflikarna (L) i kroppen
(A).

• De justerbara hållarna (C) kan bara sättas in i en
riktning i den upphöjda toalettsitsen.

Produkt TSE 120 utan armrest TSE 120 med armrest TSE 120 PLUS
Artikelnummer 520500300 520500400 520500500

Totallängd 49 cm 49 cm 49 cm

Totalbredd 46 cm 55 cm 55 cm

Totalhöjd 19 cm 38 cm 38 cm

Öppning längd 27 cm 27 cm 27 cm

Öppning bredd 20.5 cm 20.5 cm 20.5 cm

Bredd mellan armstöden - 46 cm 46 cm

Höjdjustering 8.5 / 12 / 15.5 cm 8.5 / 12 / 15.5 cm 8.5 / 12 / 15.5 cm

Vikt 2.6 kg 4.1 kg 4.1 kg

Max belastningsvikt 120 kg 120 kg 120 kg

Färg vit vit vit

Material Plastic (PP / PA) Plastic (PP / PA) Plastic (PP / PA)

Teknisk information

Rengöring | Underhåll

• Rengör regelbundet med en fuktig trasa!

• Använd inga aggressiva rengöringsmedel!

• Använd inte slipande rengöringsmedel!

• Använd inga högdoserade klor- och
vinägerbaserade rengöringsmedel!

• För att desinficera kan ett spraydesinfektionsmedel
användas som Descosept AF eller Bacillol AF.

• Kontrollera skruvarna regelbundet och dra åt vid
behov.

• Produkten bör inte utsättas för temperaturer över
60°C under långa perioder (till exempel användning
i bastu, etc.).

• Vid defekter, kontakta din återförsäljare där du
köpte denna produkt.




