MerryArm

toalettarmstöd
78 cm
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MerryArm toalettarmstöd monteras vid toaletten och används av

personer som inte kan resa eller sätta sig på toaletten. Armstödet är ett uppresningsstöd vid
toalettbesök.
Stödet är tillverkat av reptåligt, vit epoxilackerad, plattovalt stålrör. MerryArm kan fällas upp mot
väggen och monteras med hjälp av en väggplatta art.nr 720622 som är 20x10 cm.
Stödet fälls upp mot väggen med ett enkelt handgrepp. När stödet skall fällas ner, fatta tag i
stödet och dra det nedåt!
Tillbehör och reservdelar till Merryarm toalettarmstöd finner ni i tabellen nedan.
Varumärke
Benämning
Sanicare art nr
Mått
Max brukarvikt
Antal prod/förp
Material

MerryCare
MerryArm toalettarmstöd, 78 cm
720624
L78 x H80 cm
100 kg
1 st
Epoxilackerad metall

Tillbehör som ingår till MerryArm
toalettarmstöd

Väggplatta 20x10 cm med art.nr 720622
Tillbehör:
Toalettpappershållare

Tillbehör:



Väggplatta
Tillbehör och reservdelar
att köpa till



Väggplatta 10x10
cm art.nr 720623



Väggplatta 36x16
cm art.nr 720621

Rostfri tandad
art.nr 720625TA


Kromad rak
art.nr 720620A

Reservdelar:


Plastdel till
golvben
art.nr
720642/1



Plastdel till
armstöd
art.nr
720624/2

Fäste till p-hållare
(ingår vid köp av
toapappershållare)

art.nr 720626

Rengöring

Regelbunden rengöring med milt
rengöringsmedel och mjuk trasa

Kasseras
Förvaring

Sorteras efter lokal anvisning
Rumstemperatur
Produkt innehåller inte PVC eller Latex.

Övriga information

Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på
upphandling.

Observera att det finns svängrum för att fälla
ned armstödet – risk för skada annars. Testa
alltid att den är stadigt förankrad i väggen.
Kontrollera alltid att armstödet är nedfällt när
det ska användas!

Sanicare Hjälpmedel AB
Box 260
311 23 Falkenberg

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt
Läkemedelsverket.

Art.nr.
720624,
720622
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