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Τα καθίσματα μπάνιου και τουαλέτας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα που 
δυσκολεύονται να μετακινηθούν στην ντουζιέρα ή τουαλέτα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ασφάλεια και η ανεξαρτησία μπορούν να βελτιωθούν με 
τη χρήση βοηθητικού εξοπλισμού, όπως το κάθισμα μπάνιου και τουαλέτας.

Οδηγίες χειρισμού και φροντίδας της μέσης
�� Μην προσπαθήσετε να μεταφέρετε το άτομο πάνω ή κάτω σε σκαλοπάτια 

ή πάνω από το σκαλοπάτι της ντουζιέρας χρησιμοποιώντας το κάθισμα 
μπάνιου και τουαλέτας.

�� Να αποφεύγετε να λυγίζετε τη μέση ή να στρίβετε το σώμα σας όταν 
σπρώχνετε το άτομο σε κάθισμα μπάνιου και τουαλέτας.

Καθάρισμα και συντήρηση
�� Να ξεπλένετε μετά τη χρήση και να το πλένετε τακτικά με νερό και με μη 

διαβρωτικά καθαριστικά, όπως ήπιο απορρυπαντικό. 

�� Αφήστε το κάθισμα μπάνιου και τουαλέτας να στεγνώσει τελείως μετά τη 
χρήση για την πρόληψη της σκουριάς. 

�� Να αναφέρετε έγκαιρα την οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία στην Short 
Term Equipment Service για βοήθεια.

Πώς να κάθεστε στο κάθισμα μπάνιου και τουαλέτας
Αν κατά την μεταφορά χρησιμοποιείτε ανυψωτήρα ή σανίδα μεταφοράς:

�� Μετακινείστε το κάθισμα όσο γίνεται πιο κοντά στο άτομο ή επιφάνεια από την οποία θα μεταφέρετε το άτομο, πχ κρεβάτι.

�� Βάλτε τα φρένα και ανοίξτε ή αφαιρέστε τα υποπόδια. 

�� Μπορεί να είναι χρήσιμο να σηκώσετε τον βραχίονα στήριξης των χεριών αν μεταφέρετε το 
άτομο από τα πλάγια του καθίσματος.

�� Βεβαιωθείτε να μην γυρίσει το κάθισμα προς τα πίσω αν ανυψώνετε το άτομο πάνω στο 
κάθισμα. Ίσως χρειαστείτε τη βοήθεια δεύτερου ατόμου για να κρατάει το κάθισμα σταθερό ή 
να ακουμπήσετε το κάθισμα στον τοίχο.

Όταν πάτε να καθίσετε στο κάθισμα μπάνιου και τουαλέτας:

�� Βάλτε τα φρένα και ανοίξτε ή αφαιρέστε τα υποπόδια.

�� Σταθείτε μπροστά από το κάθισμα ακουμπώντας το κάθισμα με το πίσω μέρος των  
ποδιών σας. 

�� Βάλτε και τα δύο χέρια πάνω στους βραχίονες και σιγά-σιγά καθίστε στο κάθισμα. 

�� Βεβαιωθείτε ότι κάθεστε αρκετά πίσω στο κάθισμα. 

Ενώ κάθεστε στο κάθισμα μπάνιου και τουαλέτας:
�� Παραμείνετε καθιστοί ενώ κάνετε ντους ή πάτε στην τουαλέτα.  

�� Οι φροντιστές θα πρέπει να σπρώχνουν το κάθισμα παρά να το τραβάνε εκτός αν το κάθισμα κινείται σε ρόδες.

�� Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι πάνω στα πέλματα και τα χέρια μέσα στο κάθισμα για την αποφυγή τραυματισμού κατά την 
μετακίνηση του καθίσματος μπάνιου και τουαλέτας. 
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Πώς να σηκωθείτε από το κάθισμα μπάνιου και 
τουαλέτας
�� Βεβαιωθείτε ότι τα φρένα είναι πατημένα και τα υποπόδια ανοιχτά προς τα έξω. 

�� Βάλτε τα χέρια και στους δύο βραχίονες στήριξης των χεριών και σπρώξτε προς τα 
κάτω για να σηκωθείτε σε όρθια θέση. 

Προφυλάξεις 
�� Το ανώτατο βάρος χρήστη που συνιστάται είναι 102 κιλά εκτός εάν αναφέρεται 

διαφορετικά. Αυτό εξαρτάται στο μοντέλο. 

�� Οι χρήστες άνω των 100 κιλών χρειάζονται βαριατρικό εξοπλισμό.

�� Όταν σηκώνεστε ή όταν κάθεστε να βάζετε πάντοτε τα φρένα. Να ελέγχετε ότι όλα 
τα φρένα έχουν πατηθεί και είναι ασφαλή.

�� Μερικά καθίσματα μπάνιου και τουαλέτας μπορεί να έχουν δίσκο για φαγητό το 
οποίο πέφτει κάτω για εύκολη πρόσβαση στο κάθισμα. Άλλα έχουν πέλματα που 
ανοίγουν προς τα έξω. 

�� Πάντοτε να απομακρύνετε τα πέλματα όταν κάθεστε ή σηκώνεστε από το κάθισμα. 
Μην στέκεστε πάνω στα πέλματα επειδή το κάθισμα θα γυρίσει προς τα εμπρός. 

�� Να βάζετε και τα δύο χέρια πάνω στους βραχίονες στήριξης όταν κάθεστε ή όταν σηκώνεστε από το κάθισμα. 

�� Τα κάθισμα μπάνιου και τουαλέτας μπορεί να μετακινηθεί λιγάκι αν καθίσετε ή σηκωθείτε από το κάθισμα πάνω σε λεία 
επιφάνεια δαπέδου, πχ πλακάκια. 

�� Να χρησιμοποιείται μόνο για μεταφορά και χρήση στην τουαλέτα ή στο μπάνιο. 

Περισσότερες πληροφορίες
�� Αν χρειάζεστε μόνιμα ένα κάθισμα μπάνιου και τουαλέτας, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο που συνέστησε το κάθισμα 

για να συζητήσετε τις διαθέσιμες επιλογές. Μπορείτε επίσης να συζητήσετε και άλλα θέματα που ίσως σας είναι χρήσιμα.

Ο εξοπλισμός σας χορηγήθηκε από: 
Παρακαλείστε να μιλήσετε με τον Εργασιοθεραπευτή σας αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες για τη χρήση του καθίσματος του μπάνιου 
και τουαλέτας.

Ο Εργασιοθεραπευτής σας είναι: 

Τηλέφωνο: 

Υπηρεσίες Διερμηνέων 
Διατίθενται επαγγελματίες διερμηνείς αν χρειάζεστε βοήθεια για να καταλάβετε ή να μιλήσετε στα αγγλικά.

Οι υπηρεσίες διερμηνέων είναι δωρεάν και εμπιστευτικές. Μπορείτε να ζητήσετε διερμηνέα σε περίπτωση που δεν σας έχουν 
χορηγήσει. Το προσωπικό θα κλείσει διερμηνέα εκ μέρους σας. Αν χρειάζεστε διερμηνέα για να επικοινωνήσετε μαζί μας, 
τηλεφωνήστε στην Τηλεφωνική Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων στο 131 450.

Υπηρεσία Διερμηνέων Φροντίδας Υγείας
Διατίθεται μια δωρεάν και εμπιστευτική υπηρεσία διερμηνέων όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Αν θέλετε να μεταφραστεί αυτό το 
φυλλάδιο ζητήστε απ’ το προσωπικό να κανονίσει για διερμηνέα.
Αυτό το φυλλάδιο αναπτύχθηκε για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, την ασφαλή χρήση και την εγκατάσταση του 
εξοπλισμού που έχει συσταθεί για εσάς. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμεύουν μόνο ως οδηγός και πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό 
με τις οδηγίες από τον Εργασιοθεραπευτή σας.
Η χρηματοδότηση για τις μεταφράσεις χορηγήθηκε από την Multicultural Health Service, Nepean Blue Mountains Local Health District.


