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Ważne informacje 

Przed użyciem produktu należy 
przeczytać niniejszą instrukcję. 
 
Instrukcja jest przeznaczona dla 
techników, terapeutów i innych 
pracowników i opisuje obsługę, 
serwisowanie i konserwację 
fotelu kąpielowo-toaletowego 
Hera II. 
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Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji 
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 CEL I BEZPIECZEŃSTWO 
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje korzystanie z fotela kąpielowo-toaletowego Hera II/140, 
który ma wielorakie zastosowanie i możliwości dostosowywania, oraz obejmuje również 
instrukcje dotyczące konserwacji.  

 Cel 

Celem fotela kąpielowo-toaletowego Hera II jest ułatwienie pracy opiekuna w związku z 
potrzebami użytkownika w zakresie opieki osobistej i ułatwia mu higienę osobistą, jak np. 

- w związku z czynnościami fizjologicznymi w łazience lub w innych odpowiednich 
miejscach domu. 

- gdy użytkownik musi wziąć prysznic lub w przypadku innego rodzaju mycia. 
Należy pamiętać: Zawsze uwzględniać warunki i potrzeby użytkownika. 

Obsługa: 

Z fotela Hera II/140 mogą korzystać użytkownicy o wadze maksymalnej 140 kg. 

Fotel Hera II/140 jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach o normalnej temperaturze 
od +20 do +40°C i w wilgotności względnej w zakresie 40-90%. 

Fotel Hera II/140 można stosować w szpitalach, domach opieki i w ramach opieki domowej. 
Ważne! Nigdy nie używać fotela do celów niezgodnych z przeznaczeniem. 
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 Instrukcje bezpieczeństwa 

 Ważne – uwaga! 
Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem 
korzystania z fotela. 

• Maksymalne obciążenie wynosi 140 kg i nigdy nie może zostać przekroczone. 

• Fotel nie może nosić żadnych śladów zużycia. NIGDY nie używać fotela, gdy istnieje 
podejrzenie wystąpienia wad (nieprawidłowe dźwięki, luźne wsporniki itp.). W takich 
przypadkach należy znaleźć przyczynę i wycofać fotel z eksploatacji oraz 
skontaktować się z dealerem lub Winncare Nordic. 

• W szczególnych okolicznościach może dojść do nagromadzenia się ładunków 
elektrostatycznych (np. podczas zastosowania na podłożu z tworzyw sztucznych lub 
w bardzo suchym powietrzu). Należy unikać tych warunków. 

• Palenie w fotelu jest zakazane, gdyż siedzisko, oparcie i zagłówek zawierają materiały 
łatwopalne. 

• Użyć hamulców kołowych, jeśli istnieje niebezpieczeństwo przypadkowego ruchu, 
np. na rampie lub pochyłej powierzchni. 

• Podczas korzystania z fotela z innymi urządzeniami należy zagwarantować, że nie 
wystąpią sytuacje niebezpieczne. Podczas korzystania z podnośnika należy zachować 
ostrożność, aby pasy podwieszki nie zaplątały się wokół kół. 

• Należy upewnić się, czy fotel jest poprawnie ustawiony dla użytkownika i czy 
użytkownik lub opiekun nie są ściśnięci podczas użytkowania. 

• Opiekun/instytucje mają obowiązek zapewnić bezpieczną obsługę fotela. 

 Przed użyciem 
Opiekun/użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli PRZED zastosowaniem 
fotela Hera II i otrzymał instrukcje co do właściwego użytkowania urządzenia. 

Przed użyciem należy sprawdzić, czy: 

1) nie brak części i czy fotel jest odpowiedni dla użytkownika. 
2) nie ma żadnych oznak zużycia lub innych wad. 
3) funkcja odchylania działa prawidłowo oraz czy siedzisko i kółka są w dobrym stanie. 
4) akcesoria są w dobrym stanie technicznym. 
5) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi fotela Hera II należy 

skontaktować się z Winncare Nordic lub dealerem, aby uzyskać więcej porad i 
wskazówek. 

 

 

 

! 
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 Terminologia 

Hera II / 140 

 Transport i rozpakowanie 

Fotel Hera II/140 najlepiej transportować w oryginalnym opakowaniu lub na palecie. Zaleca 
się zachować opakowanie na wypadek zwrotu fotela w przypadku naprawy lub corocznej 
kontroli. 

Należy sprawdzić, czy wszystkie części są obecne i nieuszkodzone. 

Wszelkie podejrzenia uszkodzeń lub braków należy zgłaszać sprzedawcy lub Winncare Nordic. 
 

  

Siedzisko 
(pokrywa należy do akcesoriów) 

Zagłówek 

Oparcie 

Podłokietnik 

Podnóżki 

Sprężyna 
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 OBSŁUGA I REGULACJA 
W trakcie przemieszczania fotela Hera II po korytarzach lub przez progi (maks. wysokość 5 cm) 
najlepiej ciągnąć fotel, zapewniając tym samym maksymalną stabilność. 

Ważne! Upewnić się, czy użytkownik trzyma ręce na podłokietnikach w trakcie 
 przemieszczania przez drzwi i po korytarzach. Użytkownik powinien siedzieć 
 spokojnie podczas tego rodzaju ruchu. 

 Korzystanie z funkcji odchylania 
Fotel Hera II można regulować od +5° (do przodu) do -30° (do tyłu). 
 
Uaktywnić funkcję odchylania, ciągnąc przewód lekko w górę i przechylając fotel do żądanej 
pozycji. 

Ważne! Czynność ta wymaga mniej wysiłku, jeśli pcha się stopą w kierunku jednej z tylnych 
 nóg podczas aktywowania uchwytu. 

 Regulacja akcesoriów Hera II 
Fotel należy dostosować do konkretnego użytkownika w chwili dostawy. 

Ustawianie wysokości siedziska: 

Ustawianie wysokości siedziska odbywa się bez narzędzi. Funkcji nie 
należy używać na co dzień..  

1) Zwolnić śruby sprężynowe (A) po obu stronach i 
przekręcić je tak, aby oparły się o powierzchnię 
zewnętrzną. 

2) Siedzisko można teraz podnieść aż do osiągnięcia 
wymaganej wysokości. 

3) Obrócić śruby sprężynowe, aby ponownie się 
zablokowały.  

 

Uwaga: Śruby sprężynowe TRZEBA zablokować przed ponownym 
 użyciem fotela. 

Podnóżki: 

1) Zdjąć zatrzaski i wyregulować podnóżki do 
wymaganej wysokości. 

2) Kliknąć zatrzaskami. 
3) Jeśli podnóżki można odchylić, można je ustawić do 

wymaganego kąta i zablokować automatycznie. 

 

  

 

! 
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Oparcie z PU: 

Oparcie ustawia kąt automatycznie zgodnie z naciskiem 
pleców użytkownika. 
Można je również ustawiać w górę lub w dół w zależności od 
indywidualnych potrzeb. 

1) Poluzować śruby na wspornikach. 
2) Wyregulować oparcie do odpowiedniej wysokości i 

ponownie dokręcić śruby. 
Ważne! Nie dotyczy to tyłu wykonanego z materiału. 

 

Zagłówek: 

1) Użyć śruby ręcznej, aby wyregulować wysokość i 
kąt. 

 

Podłokietnik: 

Podłokietniki można podnieść, aby umożliwić przemieszczanie bokiem. 

 

Zachować ostrożność, aby ręce/palce użytkownika nie zostały przytrzaśnięte 
podczas podnoszenia lub opuszczania podłokietników. 
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 KONSERWACJA 
 Czyszczenie 

Zaleca się, aby fotel Hera II regularnie czyścić i dezynfekować niewielką ilością standardowych 
domowych środków czyszczących. Siedzisko i akcesoria można zdemontować i umyć. 
Wszystkie części można przetrzeć spirytusem chirurgicznym. 

Ważne! Jeżeli fotel jest używany przez kilka osób, NALEŻY go dokładnie wyczyścić. 

Ważne! Nie wolno używać silnych środków chemicznych ani ściernych. 

Jeśli fotel służy jako krzesło toaletowe, upewnić się, czy wiaderko jest prawidłowo 
umieszczone pod siedziskiem. Wiaderko i pokrywę można wyczyścić zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. Wiaderko i pokrywę zakupione u Winncare Nordic można wyczyścić w 
urządzeniach do czyszczenia basenów w temp. 85°C. 

 Składowanie 

Fotel Hera II należy przechowywać w suchym miejscu o wilgotności względnej do 70%.  

 KONTROLA I GWARANCJA 
Fotel Hera II musi być serwisowany i dokładnie kontrolowany przez wykwalifikowaną osobę 
co najmniej raz w roku. Prawowity właściciel produktu jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie kontrola. 

W przypadku gdy należy wymienić części z powodu zużycia lub uszkodzenia, Winncare Nordic 
zaleca, aby ze względów bezpieczeństwa używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 

 
Gwarancja 
Rama jest objęta 10 letnią gwarancją, pozostałe części 2 letnią. 

 DANE TECHNICZNE 
 

  Hera II /140 

Szerokość siedziska  435 mm 
Odległość pomiędzy podłokietnikami 480 mm 
Głębokość siedziska  420 mm 
Wysokość siedziska  530-610 mm 
Szerokość całkowita  600 mm 
Wysokość całkowita (górna część uchwytów) 1035-1115 mm 
Kąt przechylenia  +5° to -30° 
Ciężar fotela  22 kg 
Udźwig (SWL)  140 kg 



10 
 

  ŚRODOWISKO I JAKOŚĆ 
Przewidywany okres eksploatacji fotela Hera II to 10 lat przy założeniu, że wszystkie zalecane 
kontrole serwisowe zostały przeprowadzone i przy normalnej konserwacji. 

 Utylizacja 

 Winncare Nordic może przeprowadzić utylizację fotela Hera II. Gdy okres 
eksploatacji fotela minie, można go zwrócić do utylizacji w sposób przyjazny 
dla środowiska, ponownego użycia lub recyklingu. 

 Jakość 

Winncare Nordic posiada certyfikat według norm jakości ISO 9001 i ISO 13485. 

Certyfikaty te oznaczają, że firma i jej produkty spełniają normy międzynarodowe dotyczące 
zarządzania jakością i normy dotyczące identyfikowalności produktów medycznych. 

Fotel Hera II/140 jest klasyfikowany jako urządzenie medyczne klasy 1. 

 Symbole 
 

Produkt należy wykorzystać ponownie, o ile to możliwe. 

 
Por. instrukcja obsługi 

 
Dopuszczalne obciążenie robocze (użytkownik + akcesoria) 

 

  

  

SWL 
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 ACCESSORIES 

Hera II: 

041-00280 
041-00296 

Hera II/140 
Hera II/140, tylko rama 

Zagłówek  

047-00310 Zagłówek 

Oparcie: 

047-00203 
047-00210 

Oparcie, tkanina 
Oparcie z PU 

Seat / lid:  

047-00250 
047-00255 
047-00260 
047-00261 
047-00550 

Siedzisko z PU 
Siedzisko z otwarciem higienicznym 
Pokrywa do siedziska z PU 
Pokrywy do otwarcia higienicznego 
Poduszka żelowa 

Foot / leg support:  

047-00030 
047-00600 
047-00610/611 

Podnóżek, standardowy 
Podnóżek, regulowany 
Specjalny podnóżek, prawy/lewy 

Side support:  

047-00511 Oparcie boczne 

Bucket:  

047-00902 
047-00903 

Wiadro z pokrywą 
Wiadro bez pokrywy 

Other:  

047-00350 
047-00035 
047-00500 
047-00509/510 

Paski na łydki 
Przedłużka szerokości (podłokietnik) 
Przedłużka siedziska 
Poprzeczka, prawa/lewa 

  
Pełna lista części zamiennych jest dostępna na życzenie. Prosimy skontaktować się z Winncare 
Nordic. 
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Producent: 
Winncare Nordic ApS. 
Taarnborgvej 12 C 
4220 Korsoer 
Denmark 

Tel.:  + 45 70 27 37 20  
Faks.:  + 45 70 27 37 19  
Email:  info@Winncare.dk 
www.Winncare.com 

93/42/EØF KLASA I 
EN/ISO 10535 
EN 60601-1-2 
 

UM-910-00765PL 
 

mailto:info@Winncare.dk
http://www.winncare.com/
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