
ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

IΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

1. Ειδικά σχεδιασμένη για κλινήρης ή άτομα σε ακινησία.   
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Φουσκωτή λεκάνη με σωλήνα για εύκολο άδειασμα του νερού.  
2. Σάκος νερού.  
3. Πλαστικός σωλήνας & κορδονάκι.  
4. Κίτ επισκευής. 

   
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

1. Λεκάνη λουσίματος βάθους 20cm, διπλής ενίσχυσης για μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα & άνεση.

   
.

2.  Με βαλβίδα αποστράγγισης & σωλήνα για εύκολο & 
γρήγορο άδειασμα του νερού.

  
 

3. Με σάκο μεταφοράς για το νερό σε περίπτωση μη 
εύκολης πρόσβασης στην πηγή του νερού. 

   
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ: 

1.  Φουσκώστε την λεκάνη.Η βαλβίδα είναι αντεπίστροφη έτσι ώστε να
 μην ξεφουσκώνει αν μείνει ανοικτή. Για να την ξεφουσκώσετε, 
 κρατήστε την βαλβίδα πιεσμένη & πιέστε τα τοιχώματα 
της λεκάνης έως ούτου αδειάσει εντελώς από τον αέρα.                       

2. Τοποθετήστε την λεκάνη σε επίπεδο μέρος.  

3. Τοποθετήστε τον σωλήνα για το άδεισμα σε μία λεκάνη ή στον νεροχύτη, 
φροντίζοντας να είναι σε χαμηλότερη θέση από την λεκάνη ώστε να μην 
εμποδίζεται η ροή του νερού.

 

 
4.

  

 
 
5. Τοποθετήστε την λεκάνη κάτω από τον λαιμό του ασθενούς, 

έτσι ώστε να αισθάνεται άνετα.
 

. 

 

 

 

Shampoo Basin  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο σάκος λουσίματος 
που εικονίζεται είναι προεραιτικός.

   Λεκάνη λουσίματος  Σάκος νερού

  

Ανοίξτε την βαλβίδα αποστράγγισης, καθώς χρησιμοποιείτε την λεκάνη, 
ώστε να φεύγει το νερό.

Διάγραμμα χρήσης

βαλβίδα αποστράγγισης

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 96-98, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

 



Inflatable Shampoo Basin 

User Guide 

INTENDED USE: 

1. Designed for bedridden or immobilized persons. 
 
CONTENTS: 
1. Shampoo basin with drainage hose attached 

2. Water pouch with shower head and clip 

3. A plastic pipe and string for better water pouch handling and hanging 

4. A repair kit 

   
 

FEATURES: 

1. A 20cm deep shampoo basin with dual tubing for sturdiness and 

comfort. 

2. It comes with a drainage plug with hose for ease of discharging soiled 

water during or after use. 

3. A separate water pouch for easy water transport where water source 

may not be conveniently accessible. It also comes with a shower head 

and an adjustable clip for ease of water flow control. 
 
SETUP INSTRUCTION: 
1. Inflate the shampoo basin either by mouth or with air pump (not 

included).  NOTE: the air valve has a one-way valve inside to help to 

prevent air from leaking out. To inflate, squeeze air valve by its neck to 

help to open the one-way valve inside. 

2. Place the shampoo basin on a flat and semi-rigid surface for better use. 

3. Place the drainage hose to a water bucket (not included). NOTE: water 

bucket must be placed lower than the shampoo basin to ensure soiled 

water flows downwards. 

4.  Unplug the drainage plug for water drainage while in use.  

 
 

5. Place shampoo basin under patient’s neck area, adjust for comfort when 

necessary. 

 
 Application Illustration 

Shampoo Basin Water Pouch Kit 

Drainage Plug 

NOTE: WATER BAG IS OPTIONAL.
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