
 

 
 
 

ВИСОКІ ТУАЛЕТНІ СИДІННЯ 
OSD-TESEO10-PP (10 см) 
OSD-TESEO14-PP (14 см) 

 
                                          ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА 
 

 

Цей виріб відповідає стандарту 
європейської  Директиви 93/42/EEC  

 

 
 
Ми вдячні вам за придбання нашого виробу. Вся наша продукція спроектована і виготовлена 
з матеріалів найвищої якості, щоб запропонувати максимальний комфорт і безпеку 
користувачеві. 
 
         ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
   

- ДО ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕТЕЛЬНО ВИВЧІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ 
- ЗАВЖДИ ПЕРЕВІРЯЙТЕ, ЩО ПРИСТРІЙ ЗНАХОДИТЬСЯ В РОБОЧОМУ СТАНІ, ПЕРШ 
НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИРІБ У ВИПАДКУ ЗНОСУ 
АБО ПОШКОДЖЕННЯ. 

- ВИРІБ ГОТОВИЙ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ, НЕ ПОТРЕБУЄ БУДЬ-ЯКОГО ТЕХНІЧНОГО 
ВТРУЧАННЯ АБО ДОДАТКОВОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ. 
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ОПИС 
 
Високі гігієнічні сидіння належать до 1-го класу медичних виробів. Сидіння призначені для 
полегшення доступу користувача до сидіння туалету, запобігають навантаження на суглоби і 
тиск на стегнову частину; дозволяють користувачеві легше і безпечніше вставати і сідати. 
Високі гігієнічні сидіння OSD забезпечують високу стабільність завдяки системі 
двостороннього кріплення. Контурний профіль поверхні сидіння допомагає коригувати 
правильне ортопедичне положення тазової частини тулуба, а також додатковий розподіл 
ваги. 
Сидіння виготовлені з білого міцного пластику.    
 
ІНСТРУКЦІІ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ: 
 

1. Розблокуйте систему кріплення, відкрутивши болти. 
2. Зафіксуйте сидіння і заблокуйте систему кріплення. 
3. Переконайтеся, що сидіння встановлено стабільно і надійно; відсутній люфт. При 

необхідності більш ретельно закріпіть болти. 
 
 
 

УВАГА 
 

• Туалетні сидіння OSD застосовні до більшості стандартних унітазів. 
• Необхідно періодично оглядати сидіння на стійкість. 
• Користувачам з обмеженою працездатністю рекомендується використовувати 

допомогу асистента. 
• Максимально допустима навантаження 100 кг. НІКОЛИ не перевищуйте цей ліміт. 
Після кожного використання виріб необхідно ретельно мити і дезінфікувати щоб 
уникнути появи перехресних інфекцій. 
ВАЖЛИВО! При митті не опускайте виріб повністю у воду. Не використовуйте сильні 
миючі засоби. 
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 5. ГАРАНТІЯ 
 
1. Гарантійний ремонт проводитися тільки протягом  гарантійного терміну. 

2. Виріб знімається з гарантії тільки в наступних випадках: 

а) порушення правил експлуатації викладених в інструкції; 

б) за наявності слідів стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу); 

в) якщо виріб використовується не за призначенням; 

3. Гарантія не росповсюджується на: 

а) механічні пошкодження або пошкодження в результаті транспортування; 

б) пошкодження викликані потраплянням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин; 

в) несправності, викликані побутовими факторами (перепад напруги в мережі) або в 

результаті неправильного підключення до мережі. 

 

3. Товар обміну підлягає тільки у разі несправності.. 
 

 Відповідно до статті 9 Закону України "Про захист прав споживачів": 

       Обмін товару відповідної якості проводитися за умови, що він не використовувався 

і збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі 

властивості, пломби, ярлики, а також документ, виданий споживачеві разом з 

проданим товаром. 

 
Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи № 
05.03.02-03/96789 от  03.10.2011   

Виробник: R. Poon Medical Products Co. Ltd 
New City District, Danzao, Nanhai 528216, 

Foshan, Guangdong, China 
Імпортер: ТОВ “ОСД Східна Європа”, 

м. Київ osd.import@gmail.com 
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