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Closomat is de enige echte probleemoplosser

Closomat is een complete closetcombinatie, uitgevoerd met een warm-water-onderdouche, voorzien van
een ingebouwd pompsysteem dat zorgt voor constante waterdruk en een föhn voor warme
luchtdroging.
Standaard heeft de Closomat een XL toiletpot, waarin zowel de onderdouche en föhn zijn verwerkt en
komen pas naar voren op het moment van ingebruikname. Dit voorkomt dat er ontlasting op de
douchemond of in de föhn terecht kan komen. De zitting is voorzien van stabilisatievleugels waardoor bij
een zijwaartse transfer minder kracht op de scharnieren wordt uitgeoefend. Hierdoor is de kans op breuk
sterk verminderd. Een optioneel te bestellen XXL toiletzitting verhoogt het maximaal gebruikersgewicht
van 190 kg naar 380 kg.
De Closomat is uiterst gebruiksvriendelijk. Het zorgtoilet werkt een standaard programma af, zonder dat
er allerlei knopjes ingedrukt hoeven te worden.
Voor wie?
•
•
•
•
•
•

voor iedereen die het onderlichaam wil reinigen met water, noodzakelijk vanwege een beperking
of uit luxe
deze XL douchewc is geschikt voor iedereen tot een gewicht van 380 kg
personen die een zware transfer maken vanuit een rolstoel, personen die niet stil kunnen gaan of
blijven zitten (bijvoorbeeld bij Parkinson), waardoor er extreem veel kracht wordt uitgeoefend op
de scharnieren en afschuiven van de zitting mogelijk wordt.
bij intensief gebruik in thuissituaties
voor zorginstellingen waar meerdere personen gebruik maken van dit toilet
in combinatie met een tillift

Voordelen om een Closomat te kiezen:
•
•

•

Swiss made, dit staat voor degelijkheid en goede kwaliteit
Geschikt voor openbare ruimtes, ziekenhuizen en instellingen
➢ eenvoudig te bedienen (somatische afdelingen)
➢ grondige intieme verzorgen zonder kans op vaginale infecties (kraamafdelingen)
➢ bij veelvuldig gebruik kan wc papier pijnlijke plekken veroorzaken, spoelen met water en
drogen met lucht biedt uitkomst (maag- en darm aandoeningen)
➢ de zitting van de Closomat is over het algemeen goed bestand tegen de inwerking van
lichaamsvocht gecombineerd met zwaar medicatiegebruik (afdeling oncologie)
➢ tot hoog gebruikersgewicht toepasbaar (afdeling bariatrie)
De Closomat verbetert de arbo-omstandigheden voor verplegend personeel en werkt
tijdbesparend, want hulp bij reiniging na de toiletgang is niet nodig

Populierenlaan 59, 1911 BK Uitgeest
Telefoon 0251-316482
Fax
0251-314043
Email:
mail@sanmedi.nl
Website: www.sanmedi.nl

Hoofdstuk 6

Closomat® introductie

6.3

0118

Standaard functies:
-

XL toiletpot met krachtige onderdouche (sproeit rechtstandig omhoog) en sterke föhn
stabiele zitting is voorzien van spatrand
belastbaar tot 190 kg en met XXL zitting tot 380 kg
deksel kan gebruikt worden om op te zitten
voldoet aan de waterleidingtechnische Kiwa-eisen
er kan onbeperkt worden gespoeld, het na verloop koud geworden water kan heilzaam werken
voor de bloedsomloop
een föhn met extreme droogkracht, dit voorkomt smetplekken
eenvoudig te bedienen door middel van een elleboogtoets aan de voorzijde van het
waterreservoir
tijdens het gebruik van de onderdouche, wordt ook de ontlasting weggespoeld wat nare luchtjes
voorkomt en verkleving van fecaliën aan de pot tegen gaat.
geschikt voor zeer intensief gebruik
voorsprong 73 cm, waardoor de Closomat geschikt is voor rolstoel gebruikers die een transfer
maken
lange levensduur
te combineren met een toiletstoel
te combineren met een verrijdbaar- of plafond tilsysteem

Optioneel:
- XXL toiletzitting voor personen met obesitas, maximale belastbaarheid 380 kg, inclusief spatrand
- diverse type zittingen voor betere zit, ook mogelijk met stabilisatiebeugels
- maternity (vaginale) onderdouche, spoelt gelijktijdig met de anale onderdouche
- onafhankelijk van elkaar opklapbare toiletsteunen
- zachte zitting zowel voor volwassenen als voor kinderen
- diverse afstandsbedieningen (pneumatisch, met bewegingssensor of infra rood)
- mogelijkheid om diverse onderdelen te omkleden met zacht materiaal (bepolstering)
- fixatiemateriaal
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CLOSOMAT Palma Vita (staand model) of Lima
Vita (wandhangend model), een compleet
automatische closetcombinatie.
Deze modellen zijn uitgevoerd met een warmwater-onderdouche, voorzien van een ingebouwd
pompsysteem dat zorgt voor constante waterdruk
en een föhn voor warme luchtdroging. Voor en na
gebruik van de onderdouche wordt het
douchekopje automatisch gereinigd met water. Bij
gebruik door dames is de Closomat optioneel uit
te breiden met een maternity douche (De
douchearm heeft dan twee sproeiopeningen,
waarbij gelijktijdig anaal en vaginaal gespoeld
wordt).
De Closomat is eenvoudig te onderhouden en
heeft een eigentijds design.
Gebruik van onderdouche en droogfunctie:
Na de stoelgang blijven zitten en met de elleboog
één van de toetsen indrukken. De closetpot
spoelt door, tegelijkertijd schuift hydraulisch de
onderdouche naar voren. De onderdouche is
voorzien van een oversprayfunctie, hierbij wordt
het douchekopje voor gebruik gereinigd, daarna
begint de warme onderdouche te sproeien, (ca. 30
seconden). Langer douchen met koud water kan
de bloedsomloop bevorderen. Daarom is de
douchetijd niet voorgeprogrammeerd, maar door
continu met de elleboog op de toets te drukken
individueel te kiezen.
Na het douchen de toets loslaten. De douchekop,
reinigt zichzelf en gaat onmiddellijk weer terug in
de beschermde rustpositie. De föhn voor het
drogen met warme lucht schakelt automatisch in.
Na gebruik heeft het apparaat ca. 3 minuten
nodig voor het opwarmen van het douchewater.
Zowel de CLOSOMAT Palma Vita als Lima Vita
kunnen naast de “sequence” pneumatische
afstandsbedieningen, worden voorzien van een
draadloze infrarood-afstandsbediening of
afstandsbediening d.m.v. een bewegingssensor.
De zitting van de Closomat is standaard voorzien
van een stabilisatierandje en plasgoot.
De CLOSOMAT Palma Vita en Lima Vita voldoen
aan de Kiwa-eisen omtrent waterleidingtechnische
veiligheid.

Populierenlaan 59, 1911 BK Uitgeest
Telefoon 0251-316482
Fax
0251-314043
Email:
mail@sanmedi.nl
Website: www.sanmedi.nl

Hoofdstuk 6

Closomat® accessoires

6.5

0118

(1) Bij gebruik door dames is het mogelijk de
CLOSOMAT te voorzien van een 'Maternity'douche. De douchearm heeft twee
sproeiopeningen, waarbij gelijktijdig anaal en
vaginaal gespoeld wordt.
(2) Voor diegenen die langere tijd op de
CLOSOMAT blijven zitten, is het mogelijk de
bestaande zitting te vervangen door een zachte
zitting. Dit voorkomt het zogenaamde 'slapen'
van de benen. Een speciale kinderzitting is ook
verkrijgbaar.
(3) Waar bediening van de druktoetsen
moeilijkheden oplevert, kan een hand- of
voetdrukbediening geïnstalleerd worden.
Infrarood afstandsbediening en bediening d.m.v.
een bewegingssensor behoort ook tot de
mogelijkheden.
(4) Een verbindingsbeugel tussen de
druktoetsen maakt het mogelijk de CLOSOMAT
te bedienen door eenvoudig tegen de deksel te
leunen.
(5) De Palma Vita kan worden voorzien van
geïntegreerde opklapbare armleggers (dit dient
bij de bestelling te worden opgegeven). Deze
optie kan niet toegepast worden bij de Lima Vita.
A

B

(A)
Geeft de doorspoeling weer vóór het reinigen
van het onderlichaam.
(B)
Geeft de reiniging aan van het onderlichaam. Dit
gebeurt door middel van een warmwaterdouche.

C

(C)
Geeft de droging van het onderlichaam weer
door middel van een warmeluchtföhn.
D
(D)
Doorspoelen van het toilet is ook mogelijk
wanneer men niet op de zitting plaats neemt. De
onderdouche treedt dan niet in werking.

Populierenlaan 59, 1911 BK Uitgeest
Telefoon 0251-316482
Fax
0251-314043
Email:
mail@sanmedi.nl
Website: www.sanmedi.nl

Hoofdstuk 6

Closomat® Palma Vita

CPV 301 CLOSOMAT PALMA VITA staand
- automatisch werkend douche-toilet met
kristalporceleinen closetpot
- zelfreinigende warmwater-onderdouche
- warmeluchtföhn
- onderbroken aansluiting op waterleiding
- aparte 2-liter warmwaterboiler
- stand-by temperatuur ca 36-38˚C
- ééntoets-elleboogbediening
- elektrische aansluiting: snoer met RA
stekker, 220 V, 1300 W en 50 Hz
EXTRA:
- maternity douche voor vaginaal bereik
- afstandsbediening infrarood
- afstandsbediening pneumatisch
- afstandsbediening d.m.v. bewegingssensor
- zachte (kinder-) zitting
- sokkels 2 ½, 5, 7 ½ en 10 centimeter
- armsteunenset met onafhankelijk van
elkaar opklapbare armleggers
- de Closomat Palma Vita is ook te
combineren met een sta-op systeem of
verticale toiletlift
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CLV 305 CLOSOMAT LIMA VITA wandhangend
- automatisch werkend douche-toilet met
kristalporceleinen closetpot
- zelfreinigende warmwater-onderdouche
- warmeluchtföhn
- onderbroken aansluiting op waterleiding
- aparte 2-liter warmwaterboiler
- stand-by temperatuur ca 36-38˚C
- ééntoets-elleboogbediening
- elektrische aansluiting: snoer met RA stekker, 220 V,
1300 W en 50 Hz
EXTRA:
- maternity douche voor vaginaal bereik
- afstandsbediening infrarood
- afstandsbediening pneumatisch
- afstandsbediening d.m.v. bewegingssensor
- zachte (kinder-) zitting
- de Closomat Lima Vita is ook te combineren met een
verticale toiletlift
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CLA
Met het hoog-laag frame type CLA, CLB of CLE kan de Closomat
Lima Vita over 30 centimeter in hoogte versteld worden.
Het frame is standaard voorzien van opklapbare toiletsteunen,
waarvan 1 met closetrolhouder, die met de closetcombinatie op en
neer gaan. De bediening werkt door middel van een schakelaar in
een van de toiletsteunen. Bij bestelling dient duidelijk aangegeven te
worden of de schakelaar in de linker of in de rechter toiletsteun
geplaatst moet worden. Optioneel kan deze schakelaar worden
uitgebreid met een extra schakelaar, die ook de functies van het
toilet activeert.

CLB

HOOG-LAAG FRAME Type CLA, CLB en CLE:
- in hoogte verstelbaar van 43 tot 73 centimeter
- maximale belastbaarheid: 120 kg
- snelheid: ca.14 millimeter per seconde
- bediening zit verwerkt in een van de armsteunen, bij
bestelling aangeven of de voorkeur uitgaat naar links of
rechts. Met een speciale optie kan ook het spoel/föhn
gedeelte worden bediend met deze knop in de armsteun.
- RVS-frame, wit gerilsaneerd
De frames CLA, CLB en CLE zijn alleen in combinatie te bestellen
met de Closomat Lima Vita.
De combinatienummers vindt u op blad 8.8

CLE

-

afmetingen type CLA, staand model en CLB, staand model
met vloerplaat
hoog 1130 mm
breed 510 mm
totale breedte inclusief toiletsteunen 810 mm
voorsprong inclusief toiletsteunen 1040 mm

-

afmetingen type CLE, geschikt voor inbouw
hoog 1200 mm
breed 600 mm
totale breedte inclusief toiletsteunen 810 mm
voorsprong inclusief toiletsteunen 870 mm

Opmerking:
-de afvoer van het hoog-laag frame dient precies 90 mm h.o.h.,
vanaf de wand gemeten, in de vloer gemonteerd te worden.
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De Clean douche- en toiletstoel is
vervaardigd uit stalen buizen met een rilsan
coating. De Clean heeft geen lasnaden of
openingen, waardoor corrosievorming
vrijwel uitgesloten is.
De armsteunen zijn verwijderbaar of
wegdraaibaar.
Deze toiletstoel heeft een perfecte pasvorm
om in combinatie met de Closomat gebruikt
te worden.
Doordat de stoel vlak over het keramiek
schuift en vrij ver naar achteren gereden kan
worden, blijven de onderdouche en föhn
optimaal functioneren.
Bij gebruik van deze toiletstoel kunnen
bestaande zitting en deksel van de
Closomat gemonteerd blijven zitten,
waardoor ook andere gezinsleden het closet
kunnen gebruiken.
De Clean toiletstoel met een zithoogte van
49 cm kan gebruikt worden bij zowel de
Closomat Palma Vita als Lima Vita.
Indien de Closomat Palma Vita is verhoogd
met een verhogingssokkel van 6 cm, wordt
de Clean toiletstoel met een zithoogte van
55 cm toegepast.
Technische gegevens:
Gewicht: 14 kg
Wielen: 4 geremde zwenkwielen
Totale breedte: 52 cm
Breedte tussen armsteunen: 43.5 cm
Breedte zitting: 48 cm
Zithoogte: 49 cm of 55 cm
Kleur: pastel-groen of grijs

SA-180 Clean douche- en toiletstoel,
zithoogte 49 cm
SA-181 Clean douche- en toiletstoel,
zithoogte 55 cm
SA-182 Clean douche- en toiletstoel,
zithoogte 55 cm met 24 '' wielen

DD
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CPV 301

CLOSOMAT
PALMA
VITA

Automatische closetcombinatie
staand model, met onderdouche
en warme luchtdroging, wit

CLV 305

CLOSOMAT
LIMA VITA

Automatische closetcombinatie
wandhangend model, met onderdouche en warme luchtdroging, wit

CLA-CLV
305

HOOGLAAG
FRAME
INCLUSIEF
CLOSOMAT
LIMA VITA

elektrisch verstelbaar 43-73 cm,
voor zelfdragende wand inclusief 2
opklapbare toiletsteunen en toiletrolhouder
rechts

CLB-CLV
305

HOOGLAAG
FRAME
INCLUSIEF
CLOSOMAT
LIMA VITA

met vloerplaat inclusief 2 opklapbare
toiletsteunen en toiletrolhouder rechts

CLE-CLV
305

HOOGLAAG
FRAME
INCLUSIEF
CLOSOMAT
LIMA VITA

geschikt voor inbouw inclusief 2 opklapbare
toiletsteunen en toiletrolhouder rechts
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CPL 125

INFRAROOD
AFSTANDSBEDIENING

geschikt voor Palma en Lima

CPL 126

CLOSOMAT
AFSTANDSBEDIENING D.M.V.
BEWEGINGSSENSOR

geschikt voor Palma en Lima

CSR 115

AFSTANDSBEDIENING

Voor LIMA OF PALMA met
pneumatische drukknop, licht te
bedienen.

SA-6435

WANDHOUDER

Wandhouder voor pneumatische
druktoets Closomat

CLV 150

EXTRA
SCHAKELAAR

Extra schakelaar op armlegger hooglaag systeem t.b.v. activeren functies
Lima Vita. Optioneel te bestellen bij
types CLA, CLB en CLE.

CSR 111

MATERNITYDOUCHE

Vervult de bidetfunctie, werkt tegelijk
met de anaal-douche

CSR 109

ARMSTEUNEN

Set opklapbare armsteunen voor
montage op de Closomat PALMA
VITA
(Niet toepasbaar op LIMA VITA)

CSR 107

BEPOLSTERING

Zachte armleggers t.b.v. CSR 109

CSR 108

ZIJSTEUNEN

Set zij- en lendensteunen t.b.v. Palma
Vita (alleen in combinatie met CSR
109)
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CSR 112P

ZACHTE
OPLEGZITTING

Soft oplegzitting, zilvergrijs, inclusief
zitting 00-1015-100 Palma en Lima
Vita. Zitting is voorzien van
stabilisatiebeugels

CSR 110

ZACHTE ZITTING

Zachte zitting, vaste montage,
voorzien van stabilisatienokken t.b.v.
PALMA/LIMA, donkerblauw
Hoogte: 3 cm
Lengte opening: 29,1 cm
Breedte opening: 22,5 cm

CSR 110K

ZACHTE ZITTING

Zachte zitting geschikt voor kinderen,
vaste montage, voorzien van
stabilisatienokken t.b.v. PALMA/LIMA,
donkerblauw
Hoogte: 3 cm
Lengte opening: 25 cm
Breedte opening: 16,5 cm

CP 110

XXL ZITTING

Extra grote zitting, geschikt voor de
Closomat Palma Vita.
Maximaal gebruikersgewicht: 380 kg
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SOKKEL

CP 50

VULPANEEL

Toiletverhoger voor PALMA 2 ½
of 5 cm
Toiletverhoger voor PALMA 7 ½ of 10
cm
Toiletverhoger voor PALMA 2 ½
of 5 cm
Toiletverhoger voor PALMA 7 ½ of 10
cm
Invulpaneel Closomat t.b.v. fixatie op
achterwand, 50 mm
CC

SA-180
SA-181
SA-182

DOUCHESTOEL

Clean, zithoogte 49 cm
Clean, zithoogte 55 cm
Clean, zithoogte 55 cm, zelfrijdbaar

DD

