Sanmedi toiletliften

Het toilet voor zorg van de toekomst !

 geschikt voor
renovatiebouw of
nieuwbouw
 opbouw- of inbouwmodellen
beschikbaar
 te combineren met
douchewc’s
 Uniek!
kantelsysteem voor de
toiletpot, met een
verstelbereik van -2 tot +10
graden
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Sanmedi toiletliften

Sanmedi toiletliften bieden uitkomst wanneer het
toilet op een andere hoogte gesteld moet worden.
Dit kan zijn wanneer er meerdere personen van
verschillende lengtes gebruik maken van hetzelfde
toilet, maar ook bij het maken van een transfer uit
een rolstoel is het belangrijk om het toilet op de
juiste hoogte te kunnen stellen.
Zelfredzaamheid
De toiletlift bevordert de zelfredzaamheid en stelt
gebruikers in staat om onafhankelijk gebruik te
maken van het toilet.
Als ondanks het gebruik van de toiletlift het
zelfstandig naar het toilet gaan niet mogelijk is, kan
de toiletlift een belangrijke rol spelen bij het
voorkomen van lichamelijke klachten van
hulpverleners, omdat zij minder handelingen hoeven
te verrichten om de noodzakelijke hulp te bieden.
Uitvoeringen
Elektrisch in hoogte verstelbare toiletliften die de
gebruiker op de juiste hoogte kunnen brengen voor
de toiletgang.
Verstelbereik van 35 cm, tussen 400-750 mm!
Standaard
de toiletliften voorzien van onafhankelijk van elkaar
opklapbare toiletsteunen waarin de hoog-laag
verstelling is verwerkt. Alle toiletsteunen zijn
voorzien van een veer, waardoor deze op elke
willekeurige hoogte blijven staan.
Opties
- een kantelsysteem achter de toiletpot zorgt ervoor
dat het wandcloset 2º achterover gezet kan worden,
waardoor de gebruiker niet voorover kan vallen of
10º naar voren zodat het opstaan eenvoudiger is.
- extra functies voor het automatisch doorspoelen
van het reservoir
- zachte rugleuning beschikbaar voor het
opbouwmodel
TL-240 Sanmedi elektrisch in hoogte
verstelbaar toilet, geschikt voor opbouw,
inclusief luxe toiletsteunen met
toiletrolhouder en bedieningsknoppen(excl. toiletpot). Optioneel aan te
passen voor Closomat Lima Vita.
TL-260 Sanmedi inbouwsysteem voor hoog-laag
toilet, inclusief standaard toiletsteunen met
toiletrolhouder en bedieningsknoppen voor
elektrische verstelling, (excl. toiletpot)
TL-270 Sanmedi inbouwsysteem voor hoog-laag
toilet, inclusief luxe toiletsteunen met
toiletrolhouder en bedieningsknoppen voor
elektrische verstelling, voorzien van
verstelling t.b.v. de toiletpot (excl. toiletpot)
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