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Geachte klant,

Bedankt voor de aankoop van ons product!

De TS douche- en toiletstoel staat voor 
kwaliteit, veiligheid, eenvoudige bediening 
en modern design.

Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft 
aandachtig door, zodat u optimaal gebruik 
kunt maken van dit bijzondere hulpmiddel. 

Lees deze instructies aandachtig door 
voor u deze voor het eerst gebruikt, be-
handel de het op de beschreven manier!

Voorwoord



Pagina  4/28

2  Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Onderwerp  Pagina

 1 Voorwoord ………………………………………   3

 2 Inhoudsopgave …………………………………   4

 3 Veiligheidsinstructies  …………………………   5

 4 Garantie en productaansprakelijkheid  ………   9

 5 Plaats van het CE -eurmerk ……………………   9

 6 Indicaties en prophylaxe  ……………………  10

 7 Gebruiksdoel ……………………………………  11

 8 Productoverzicht ………………………………  12
 8.1  Basismodel …………………………………  12
 8.2  Accessories / Opties ………………………  13

 9 Inbedrijfstelling ………………………………  14

10 Montage en instellingen ………………………  15
 10.1 Basismodel …………………………………  15 
 10.2  Accessoires / Opties ………………………  22

11 Modeltypes ……………………………………  24
 11.1  Basismodel …………………………………  24
 11.2  Accessoires / Opties ………………………  25

12 Technische details ……………………………  36

13 Schoonmaken en desinfecteren ………………  27

14 Onderhoud en revisie …………………………  28

15 Gebruiksduur en hergebruik …………………  28

16 Storingen, reparaties en reserveonderdelen …  28

17 Opslag …………………………………………  28

18 Conformiteitsverklaring ………………………  30



Pagina  5/28

3 Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies

De TS douche- en toiletstoel heeft een 
CE-keurmerk en voldoet aan de eisen van 
richtlijn 93/42/EWG. Het is ontworpen 
volgens de laatste ontwikkelingen. De 
productie wordt streng gecontroleerd.

Lees de instructies zorgvuldig voordat u het 
hulpmiddel in gebruik neemt. 

Mocht de gebruiksaanwijzing zoekraken, 
dan kunt u een kopie aanvragen of 
downloaden vanaf www.ato-form.nl. 

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
op een plaats waar het zorg- en 
onderhoudspersoneel toegang heeft.

De gebruiksaanwijzing vervangt niet de 
ervaring verworven door trainingscursussen 
van verplegend personeel of andere 
gebruikers. Deze gebruiksaanwijzing is in 
zeer moeilijke gevallen slechts een leidraad.

Zorg ervoor dat alle gebruikers van het bed 
de gebruikte symbolen begrijpen.

Ongevallen worden voorkomen als u de 
technische instructies in overeenstemming 
met de EEG-richtlijnen opvolgt.

Beveiligingen, labels en waarschuwingen 
mogen niet verwijderd worden. 

De maximale belastbaarheid van de TS 
hangt af van het model:

TS-400 –  70 kg 
TS-500 –  80 kg 
TS-600 –  90 kg 
TS-700 – 100 kg

Regelmatige controle door de leveran-
cier (tenminste 1x per jaar) verlengt 
de levensduur van de TS douche- en 
toiletstoel en geeft u zekerheid. Zie ook 
„onderhoud en reparatie“.
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•	 Lees voordat u de TS Douche- en 
toiletstoel monteert of gebruikt 
zorgvuldig de instructies van deze 
gebruiksaanwijzing, deze zijn opgesteld 
voor uw veiligheid en als richtlijn voor 
juist gebruik en/of onderhoud. Deze 
gebruiksaanwijzing is een onmisbaar 
onderdeel van de uitrusting en moet 
zorgvuldig worden bewaard.

•	 De gebruiksaanwijzing is bestemd voor 
verkopers, verzorgers en gebruikers van 
de TS douche- en toiletstoel. Het juiste 
gebruik van het hulpmiddel wordt hierin 
beschreven, het vervangt echter niet de 
nodige ervaring van de verzorger. De 
verkoper heeft de plicht het hulpmiddel 
bedrijfsklaar af te leveren en de functies 
en de technische detalis van het product 
uit te leggen. De verkoper geeft 
instructies voor juist en efficiënt gebruik 
van het apparaat. 

•	 De instructies in de gebruiksaanwijzing 
hebben betrekking op het tijdstip waarop 
het product in de handel werd gebracht. 
De fabrikant behoudt zich het recht voor 
om veranderingen aan het apparaat 
aan te brengen zonder verplicht te zijn 
de reeds verkochte hulpmiddelen en 
gebruiksaanwijzingen te wijzigen.

•	 Het hulpmiddel en zijn accessoires vallen 
onder toezicht van medisch personeel.

•	 De TS douche- en toiletstoel mag alleen 
onder toezicht van een bevoegde 
verzorger of familielid worden gebruikt.

•	 Laat de zorgvrager nooit alleen achter in 
het hulpmiddel.

•	 De TS mag alleen worden gebruikt door 
personen die op de hoogte zijn met de 
instructies uit deze gebruiksaanwijzing.

•	 De verzorger moet zich bewust zijn 
van het klinische beeld van het kind of 
jongere.

•	 De verzorger moet de juiste kleding dra-
gen voor persoonlijke bescheerming (bijv. 
handschoenen).

•	 Na elk gebruik van de toiletstoel moet 
de po worden verwijderd, geleegd en 
schoongemaakt. De TS zelf moet ook 
worden gereinigd.

•	 Als de zorgvrager een speciaal medicijn 
gebruikt, moet aan de eisen van de fabri-
kant van het medicijn of instructies van de 
voorschrijvende arts worden voldaan.

•	 Gebruik in dit geval een po die groot 
genoeg is en na gebruik weggegooid kan 
worden.

•	 De voetensteun mag niet gebruikt 
worden als opstap. Verwijder deze voor 
gebruik.

•	 De voetensteun is alleen geschikt om 
de voeten onbelast neer te zetten. De 
maximale belasting van de voetensteun 
mag niet meer zijn dan 5 kg, anders 
bestaat het risico op kantelen.

•	 De TS mag alleen gebruikt worden door 
personen die erin passen en die daartoe 
fysiek in staat zijn.

•	 Plaats nooit een zorgvrager in een 
hulpmiddel dat niet is afgestemd op zijn 
of haar lichaamslengte en -gewicht.

Veiligheidsinstructies

3 Veiligheidsinstructies
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Veiligheidsinstructies

•	 Pas de instellingen van de TS aan voordat 
er iemand op zit.

•	 Plaats geen warme dranken of warme 
voorwerpen op de TS, dit kan ernstige 
schade veroorzaken.

•	 Plaats geen zware voorwerpen op de TS, 
dit kan de structuur en het zwaartepunt 
aantasten en de balans verstoren.

•	 Zorg ervoor dat er zich geen obstakels in 
de buurt van het hulpmiddel bevinden 
zoals tapijten of andere voorwerpen 
waardoor de TS douche- en toiletstoel 
kan kantelen.

•	 Haal alle objecten weg die tijdens gebruik 
van het hulpmiddel kunnen worden 
geraakt.

•	 Gebruik het hulpmiddel nooit op ruw 
terrein, steile helling of trap.

•	 Gebruik de TS pas nadat alle beschikbare 
veiligheidsgordels goed zijn vastgemaakt.

•	 Controleer voor elk gebruik of alle 
verstelbare delen vergrendeld zijn.

•	 Zet voor een veilige stand de remmen 
goed vast.

•	 Vergrendel de remmen altijd voor gebruik 
of bij het instellen of aanpassen van 
functies of accessoires.

•	 Let op de richtlijnen van andere 
hulpmiddelen indien u meerdere tegelijk 
gebruikt.

•	 Let op alle ruimtelijke aspecten die van 
invloed kunnen zijn op de TS zoals 
ongelijke, natte en gladde vloeren o.i.d.

•	 Controleer voor gebruik eerst de wielen.

•	 Natte en vuile wielen kunnen de remmen 
nadelig beïnvloeden.

•	 Controleer regelmatig of alle onderdelen 
stevig vastzitten. Versleten en defecte 
onderdelen moet onmiddellijk worden 
gerepareerd of vervangen. Dit is bijzonder 
belangrijk voor een veilig gebruik. 
Controleer zorvuldig of de klemmen etc. 
goed vastzitten.

•	 Gebruik de TS niet als onderdelen zijn 
beschadigd of ontbreken. Ontbrekende  
onderdelen alleen vervangen door 
originele reserveonderdelen.

•	 Voer geen interferenties of metingen uit 
als u niet zeker bent van de effecten; 
neem voor uw eigen veiligheid contact op 
met uw dealer of servicecentrum.

•	 Neem bij een ongeluk of storing contact 
op met uw dealer of fabrikant bij wie u 
het hulpmiddel gekocht heeft.

•	 De fabrikant is niet aansprakelijk voor 
schade of verwondingen aan voorwerpen, 
personen of dieren die zijn ontstaan 
door onjuist gebruik van de TS door 
de gebruiker of derden, door onjuiste 
montage van onderdelen en accessoires, 
door verwaarlozing of slecht onderhoud, 
door ongeoorloofde aanpassingen, 
door gebruik van niet-originele 
reserveonderdelen of accessoires, 
door onvoorspelbare of uitzonderlijke 
gebeurtenissen als gevolg van het niet 
opvolgen van de voorschriften in de 
gebruiksaanwijzing. 

•	 Reinig de TS douche- en toiletstoel 
volgens de instructies in het hoofdstuk 
“Schoonmaken”.
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•	 De TS is ontworpen voor gebruik op 
kamertemperatuur. Niet te gebruiken in 
een omgeving waar het vriest of warmer 
is dan 40 ºC.

Wij ontwikkelen voortdurend nieuwe en/
of verbeteren bestaande hulpmiddelen. We 
staan open voor uw suggesties.

Veiligheidsinstructies
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ATO FORM verleent de wettelijk verplichte 
garantie van uw land op fabricage- en 
materiaalfouten.

De garantie wordt nadelig beïnvloed als 
het onderhoud en de reiniging niet wordt 
uitgevoerd volgens de richtlijnen van de 
leverancier, of zoals beschreven in deze 
gebruiksaanwijzing.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
ATO FORM homepage/download  
www.ato-form.nl.

De garantie wordt alleen verleend als het 
ATO FORM product wordt gebruikt in 
hetzelfde land als waar het is gekocht en 
als het geïdentificeerd kan worden aan de 
hand van het serienummer. De garantie 
dekt geen schade ontstaan door verkeerd 
gebruik of verwaarlozing van het product

De garantie geld niet voor niet-duurzame 
onderdelen die onderhevig zijn aan normale 
slijtage en periodiek moeten worden 
vervangen.

Garantie wordt niet verleend als er geen 
originele ATO FORM onderdelen of 
accessoires worden gebruikt, of als het 
product wordt gerepareerd of aangepast 
door iemand die niet door ATO FORM 
is geautoriseerd en opgeleid. ATO 
FORM behoudt zich het recht voor het 
product en de relevante informatie te 
inspecteren alvorens in te stemmen met een 
garantieclaim, waarna ATO FORM beslist 
of het defecte product wordt vervangen 
of gerepareerd. De klant heeft de 
verantwoordelijkheid het geclaimde product 
terug te sturen naar het aankoopadres.

De garantie wordt verleend door ATO 
FORM of een ATO FORM-dealer.

Het CE-keurmerk met de 
gegevens van de fabrkant, 
het artikelnummer, het 
serienummer en de pro-
ductiedatum bevindt zich 
op het chassis.

Garantie en productaansprakelijkheid
Plaats van het CE-keurmerk

4 Garantie en productaansprakelijkheid

5 Plaats van het CE-keurmerk
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Lichamelijk en/of verstandelijk gehandi-
capte kinderen die vanwege een verstoorde 
zithouding geen gebruik kunnen maken van 
een conventionele (kinder)toilet.

Indicaties en profylaxe
Gebruiksdoel

6 Indicaties en profylaxe

De TS is een douche en toiletstoel voor 
lichamelijk gehandicapte kinderen, ado-
lescenten of jongeren. De TS kan zowel 
thuis als in een instelling worden gebruikt. 
De TS is geen zithulpmiddel. Het dient 
alleen gebruikt te worden voor persoonlijke 
hygiëne (toiletgebruik en douches). De 
TS heeft een verwijderbare po. De TS kan 
boven een toilet worden gereden nadat de 
po is verwijderd. De TS is alleen geschikt om 
in te zitten.

•	 Bijbehorende accessoires (fixatievest, 
H-fixatie e.d.) moeten worden gebruikt 
om het eruit vallen van de zorgvrager te 
voorkomen.

•	 De TS is in hoogte verstelbaar. Als de 
hoogte wordt aangepast, moeten alle vier 
wielen op dezelfde hoogte zijn ingesteld. 
De hoogte instelling is aan één zijde 
traploos voor een soepele uitlijning en 
om kantelen te voorkomen. Zodra de TS 
niet stabiel staat moet deze aanpassing 
worden gedaan.

•	 De TS is niet geschikt om mensen in te 
vervoeren.

De TS mag alleen worden gebruikt voor hier 
genoemde toepassingen. De fabrikant aan-
vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
andere toepassingen en hierdoor ontstane 
schade. De instructies in deze gebruiks-
aanwijzing moeten nauwkeurig worden 
opgevolgd omdat anders de productaan-
sprakelijkheid en de garantie vervalt.

Het hulpmiddel moet worden voorge-schre-
ven door een medisch specialist die 
vooraf heeft vastgesteld en getest of de TS 
geschikt is voor de patiënt. De medisch spe-
cialist heeft bovendien vastgesteld dat het 
hulpmiddel past bij de maten, het gewicht 
en de bereidheid tot gebruik van de patiënt.

De TS wordt geleverd via een geautori-
seerde technicus in overeenstemming met 
de vereisten van het land waar het wordt 
gebruikt en in overeeenstemming met de 
instructies van deze gebruiksaanwijzing 
aangepast aan de maten van de gebruiker. 
Alleen naleving van de instructies leiden tot 
positieve ergonomische effecten.

We wensen u veel succes bij het gebruik 
van de TS douche- en toiletstoel.

7 Gebruiksdoel
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Productoverzicht

2

5

3

1

6

4

5. Voetensteun

6. Hoofdsteun 

8.2 Accessories /Opties

8 Productoverzicht

8.1 Basismodel

1. Zitschaal

2. Po

3. Frame

4. Beremde zwenkwielen
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1.  Gepolsterde inleg in 2 kleuren verkrijg-
baar

2. Hoofdsteun zijwaarts instelbaar en  
standaard hoofdsteun

3. Kantelbaar werkblad
4. Voetensteun
5. Fixatievest
6. H-fixatie
7. Borst- en bekkengordel

Niet getoond:

–  Duwhendel

–  Voetfixatiebanden

Het meest actuele overzicht van ons 
uitgebreide assortiment aan accessoires 
en nog veel meer nuttige informatie vindt 
u op onze website www.ato-form.nl. 
U kunt contact met ons opnemen als u 
speciale accessoires nodig heeft of speci-
fieke problemen tegenkomt die hier niet 
worden geïllustreerd of beschreven. 

We denken graag met u mee om een 
goede oplossing te vinden.

Productoverzicht
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Inbedrijfstelling

9 Inbedrijfstelling

De verkoper pakt het hulpmiddel uit om te 
controleren of alle onderdelen en accessoi-
res aanwezig en niet beschadigd zijn en om 
de koper instructies te geven voor gebruik. 
De verkoper moet de volledige up-to-da-
te gebruiksaanwijzing zorgvuldig hebben 
gelezen om deze in detail aan de koper en 
gebruiker uit te kunnen leggen. Op deze 
manier geraken de gebruiker en begeleider 
vertrouwd met de juiste werking.

Na de demonstratie zal de verkoper zich 
ervan verzekeren dat de gebruiker en/of 
de begeleider de werking van het apparaat 
volledig begrijpen. Dit is de enige manier 
om ongelukken te voorkomen.

De hiergenoemde vereisten gelden voor het 
eerste gebruik én hergebruik.

De verkoper moet de basisfuncties van het 
hulpmiddel volgens de MPG (medische pro-
ductenwetgeving) uitleggen aan gekwalifi-
ceerd personeel.
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Montage en instellingen

10 Montage en instellingen

10.1 Basismodel

Let er op dat alle vier poten even lang 
zijn!

Zithoogte instellen

De hoogte-instelling van de zitschaal vindt 
plaats aan de poten. Drie poten hebben 
plaatsingsgaten, de vierde poot kan traploos 
worden aangepast zodat een perfecte ba-
lans kan worden bereikt. 

Draai de A-schroef los, trek/duw de poot 
op de juiste lengte en draai deze vast in het 
geschikte gat. 

Maak de vierde poot los en breng deze in 
de juiste positie, draai vervolgens weer vast.

De maximale lengte wordt bereikt wanneer 
de kruislijn onder de laatste geheel zichtbaar 
is.

Voorbereiding: 

Pak het product uit, verwijder al het verpak-
kingsmateriaal.

Het hulpmiddel is volledig gemonteerd.

Controleer of het product compleet en 
onbeschadigd is.

A
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Montage en instellingen

De zithoek instellen

De zitschaal kan traploos worden gekanteld 
van +15° tot -30°.

Voor het instellen van de juiste zithoek 
maakt u hendel A los, stelt u de juiste hoek 
in en draait u de hendel weer vast.

A
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Montage en instellingen

10.2 Accessoires en opties

Instellen van de voetensteun

De hoogte van de voetensteun kan worden 
ingesteld met de C schroef. Met de A 
schroef past u de diepte aan. De hoek van 
de knie kunt u aanpassen met de B schroef.

A

B

C
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Montage en instellingen

Instellen van het werkblad

Het werkblad monteren:

Plaats de houder A op het basisframe. Mon-
teer het afstandsstuk met hoekverstelling B, 
schuif dan het werkblad in het inzetstuk van 
het afstandsstuk.

Let op de maximale lengte MAX.

Borst- en bekkengordel , H-fixatie en 
fixatievest instellen

De sluitingen bevinden zich aan de 
zitschaal. Het fixatiemateriaal kan door de 
gleuven worden vastgemaakt.

A

B
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Montage en instellingen

Hoofdsteun instellen

Schroeven A, B en C losdraaien om de 
hoofdsteun aan te kunnen passen.

Draai de schroeven vast nadat de juiste 
positie is bereikt. Zijdelingse of centrale 
instelling van de hoofdsteun via schroef A.

Hoekinstelling via schroef B, hoogte-instel-
ling van de hoofdsteun met de schroef C.

Let op de maximale lengte MAX.

Het actuele overzicht van ons uitgebreide 
aanbod van TS-accessoires en nog meer 
nuttige informatie vindt u op onze home-
page www.ato-form.nl.

A

B

C
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Modeltypes en accessoires

11 Modeltypes en accessoires

11.2 Accessoires / Opties

11.1 Basismodel

Item no. Maat Omschrijving

TS-400   4 douche- en toiletstoel TS-400

TS-500   5 douche- en toiletstoel TS-500

TS-600   6 douche- en toiletstoel TS-600

TS-700   7 douche- en toiletstoel TS-700

Item no. Omschrijving

TS-131 Hoofdsteun 

TS-132 Zijdelingse hoofdsteun

TS-111 Voetensteun small*

TS-112 Voetensteun medium*

TS-113 Voetensteun large*

TS-110 Standaardhouder voor voetensteun

UZ-030-1503 Voetfixatiebanden (paar)

TS-150 Werkblad (voor TS-400, in hoek verstelbaar)

TS-151 Werkblad (voor TS-500, in hoek verstelbaar)

TS-152 Werkblad (voor TS-600, in hoek verstelbaar)

TS-153 Werkblad (voor TS-700, in hoek verstelbaar)

UZ-031-1510 H-fixatie (met gesp)

C 4048 Borst- en bekkengordel (met plastic sluiting) voor alle maten

TSZ-015-8533 Duwhendel (gebruik zonder hoofdsteun) voor alle maten

UZ-052-9510-t Duwhendel (gebruik met hoofdsteun)

* Alleen toepasbaar in combinatie met standaardhouder
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Modeltypes en accessoires

Meer informatie beschikbaar op    
www.ato-form.nl

Item no. Omschrijving

UZ-035-1-1 Fixatie vest maat 1 kleur grijs

UZ-035-1-2 Fixatie vest maat 1 kleur blauw

UZ-035-2-1 Fixatie vest maat 2 kleur grijs

UZ-035-2-2 Fixatie vest maat 2 kleur blauw

UZ-035-3-1 Fixatie vest maat 3 kleur grijs

UZ-035-3-2 Fixatie vest maat 3 kleur blauw

UZ-035-4-1 Fixatie vest maat 4 kleur grijs

UZ-035-4-2 Fixatie vest maat 4 kleur blauw

TS-124 Gepolsterde inleg voor TS-400 wit

TS-125 Gepolsterde inleg voorTS-500 wit

TS-126 Gepolsterde inleg voor TS-600 wit

TS-127 Gepolsterde inleg voor TS-700 wit

TS-124-4 Gepolsterde inleg voor TS-400 mint

TS-125-4 Gepolsterde inleg voor TS-500 mint

TS-126-4 Gepolsterde inleg voor TS-600 mint

TS-127-4 Gepolsterde inleg voor TS-700 mint
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Constructie

De douche- en toiletstoel bestaat uit:

roestvrijstalen basisframe, zitschaal van fi-
berglas, werkblad en voetensteun, hoogfre-
quent gelast non-woven gepolsterde inleg 
gemaakt van comfortabel en eenvoudig te 
reinigen kunstleer, polypropyleen banden, 4 
dubbele beremde zwenkwielen, plastic po.

Technische details

12 Technische details

Artikelnummer TS-400 TS-500 TS-600 TS-700

Totale breedte cm 53 56 56 64

Breedte zitschaal voor cm 35 35 40 44

Breedte zitschaal achter cm 26 28 30 38

Diepte zitschaal cm 32 37 45 45

Lengte rugleuning zonder  
hoofdsteun

cm 48 48 48 48

Breedte rugleuning boven cm 28 27 32 40

Breedte rugleuning onder cm 26 24 30 38

Zithoogte min. cm 49 49 50 50

Zithoogte max. cm 65 65 66 66

Hoekverstelling zitschaal 15° tot 
-30°

15° tot 
-30°

15° tot 
-30°

15° tot 
-30°

Gewicht kg 10,5 11,1 11,8 12,0

Max. belastbaarheid kg 70 80 90 100

Technische wijzigingen voorbehouden!
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Restanten, vuil en stof moeten altijd worden 
verwijderd. Bewegende delen blijven soepel 
werken als u na het reinigen één druppel 
olie aanbrengt.

Metalen onderdelen reinigen: 
Geverfde en verchroomde delen van het 
hulpmiddel alleen reinigen met zachte 
doek en milde op alcohol gebaseerde 
gebruikelijke schoonmaakmiddelen.

Plastic onderdelen reinigen: 
Plastic onderdelen van het hulpmiddel 
alleen reinigen met zachte doek en milde 
op alcohol gebaseerde gebruikelijke 
schoonmaakmiddelen.

Wielen reinigen: 
Houd de wielen te allen tijde schoon; 
verwijder regelmatig stof, haren en ander 
ophopend vuil.

Stof en kunstleer reinigen: 
Deze kunnen het beste worden 
schoongemaakt met water en een mild 
schoonmaakmiddel.

Bij gebruik van reinigingsmiddelen de 
instructies van de fabrikant opvolgen.

Waarschuwing

Gebruik geen sterke oplosmiddelen 
die het oppervlak van het hulpmiddel 
kunnen beschadigen. Het gebruik 
van een hogedrukreiniger wordt niet 
aanbevolen.

Schoonmaken en desinfecteren

13 Schoonmaken en desinfecteren

Desinfecteren:

Gebruik voor het desinfecteren 
huishoudelijke desinfecterende middelen 
en houd rekening met de volgende 
aanwijzingen:

De assistent moet geschikte beschermende 
kleding dragen (bijv. handschoenen) om 
infecties te voorkomen.

Volg bij gebruik van desinfecterende 
middelen altijd de instructies van de 
fabrikant.

Zorg ervoor dat het hulpmiddel schoon 
wordt gehouden. Urine en zweet kun-
nen het beschadigen.
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Onderhoud en revisie
Gebruiksduur en hergebruik

Voor veiligheid van de gebruikers en het 
evt. recht op garantie, dient de douche- 
en toiletstoel minimaal eenmaal per jaar 
na aankoopdatum een onderhoudsbeurt 
krijgen.

Het wordt aanbevolen hiervoor afspraken 
te maken. De fabrikant verstrekt de 
onderhoudschecklist op aanvraag.

Neem contact op met uw dealer mocht er 
iets aan de TS moeten worden gewijzigd.

Het apparaat moet uiterlijk 5 jaar na 
aankoop door de fabrikant worden 
gecontroleerd.

14 Onderhoud en revisie

De TS is gemaakt van hoogwaardige mate-
rialen en is onder strikte kwaliteitscontrole 
gefabriceerd. Hierdoor en ook door de 
solide constructie, is de verwachte levens-
duur van de TS 8 jaar, afhankelijk van de 
gebruiksintensiteit en aantal malen herge-
bruik, bij normaal gebruik conform deze 
gebruiksaanwijzing.

Met de juiste service en goed onderhoud 
door opgeleid personeel en controle door 
de fabrikant na uiterlijk 5 jaar, is verlenging 
van deze periode mogelijk.

De verwachte levensduur is niet van 
toepassing op onderdelen die aan slijtage 
onderhevig zijn.

De TS kan worden hergebruikt na het 
treffen van enkele maatregelen:

Deze maatregelen zijn:

•	 Grondige reiniging en desinfecteren met 
geschikte reinigingsmiddelen.

•	 Vervanging van onderdelen die aan 
slijtage onderhevig zijn.

•	 Onderhoud plegen volgens de 
onderhoudschecklist, door fabrikant of 
erkende gespecialiseerde dealer.

•	 Bijbehorende documenten toevoegen en 
vrijgeven voor hergebruik.

15 Gebruiksduur en hergebruik
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Er mogen alleen originele accessoires en 
reserveonderdelen worden gebruikt. De 
garantie vervalt als deze instructies niet 
worden opgevolgd. De garantie vervalt ook 
als uitgevoerde reparaties of aanpassingen 
aan de TS of onderdelen ervan door 
onbevoegde personen worden uitgevoerd.

In deze gevallen vervalt elke 
productaansprakelijkheid verleend door 
de fabrikant (ATO FORM GmbH, Zur 
Lauterhecke 34, 63877 Sailauf, Duitsland).

Neem voor alle vragen over 
reserveonderdelen en acessoires contact 
op met uw verkoper of de ATO FORM-
Servicedienst, tel. 0049 6093-944-0.

Reserveonderdelen en accessoires mo-
gen niet worden verwijderd of vervan-
gen terwijl de zorgvrager de TS gebruikt.

16 Storingen, reparaties, reserveonderdelen.

Storingen, reparaties, reserveonderdelen

Bewaar deze gebruiksaanwijzing na het 
lezen op een veilige plaats waar het zorg- 
en onderhoudspersoneel toegang heeft.

17 Opslag
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18 Konformitätserklärung / Conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaring

gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 93/42/
EWG über Medizinprodukte.

volgens voorschriften van richtlijn 93/42/EEC 
betreffende medische hulpmiddelen.

Hersteller / Fabrikant: 

ATO FORM GmbH, Zur Lauterhecke 34, D-63877 Sailauf
Erklärt, dass das nachfolgend genannte 
Medizinprodukt

Verklaart dat het volgende medische hulpmiddel

Dusch- und Toilettenstuhl  
TS 400, 500, 600, 700

Douche- en toiletstoel 
TS 400, 500, 600, 700

den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 
93/42/EWG über Medizinprodukte der Klasse I 
entspricht:

voldoet aan de voorschriften van richtlijn 93/42/
EEC betreffende medische hulpmiddelen klasse I.

Konformitätsbewertungsverfahren gem.
Anhang VII

Conformiteitsbeoordelingsprocedures volgens 
Annex VII

Angewandte harmonisierte Normen: Toegepaste geharmoniseerde normen:

DIN-EN12182:1999

Technische Hilfen für behinderte Menschen – 
Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

Technische hulpmiddelen voor gehandicapten; 
Algemene eisen en testmethoden

EN-ISO 14971:2009

Medizinprodukte - Anwendung des 
Risikomanagements auf Medizinprodukte

Medische apparatuur; Toepassing van 
risicobeheer op medische hulpmiddelen

Sailauf, 05 Juni 2013 / 05 juni 2013

Morten Sønderskov / CEO



Milieubescherming:

Alle verpakkingsmateriaal is herbruik-
baar. Het karton moet worden gerecyled 
als oud papier. We gebruiken papier als 
vulmateriaal. Mogelijk gebruikte plastic 
folie is gemaakt van PE en bevat weinig 
verontreinigende stoffen en kan worden 
gerecycled of verbrand.



Compleet assortiment:

■ Hoofd- en lichaamsbescherming

■ Zithulpmiddelen

■ Stahulpmiddelen

■ Loophulpmiddelen / Looptrainers

■ Sta-op hulpmiddelen en tilliften

■ Therapeutische hulpmiddelen

■ Hulpmiddelen voor bad en wc

■ Speciale constructies

Bedankt voor uw interesse in onze producten.
Als u vragen heeft, staan wij en uw dealer graag
voor u klaar.

Uw ATO FORM team

ATO FORM GmbH, Zur Lauterhecke 34, 63877 Sailauf, Duitsland
Tel: +49 6093 944-0 E-Mail: info@ato-form.nl www.ato-form.nl

Uw gespecialiseerde dealer


