Aqualine Swing

Flexibiliteit, ook in de kleinste ruimtes

• Optimaal benutten
van de ruimte
• Flexibel in gebruik
• Unieke producten
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Aqualine Swing

De filosofie van Aqualine en Sanmedi
Aqualine producten zijn gemaakt van degelijk en
sterk materiaal volgens Scandinavische normen
en uitstraling. In de Scandinavische landen gaan
ze er vanuit dat een aanpassing noodzakelijk is
voor alle personen in een huisgezin, niet alleen
diegene met een lichamelijke beperking. De
Elektrisch verstelbare wastafelframes, baden,
douchebrancards en aankleedtafels zijn
ontworpen voor veelvuldig gebruik en eenvoudig
te bedienen, zowel voor de gebruikers als
hulpverleners.

Accessoires als zeep- en tandenborstelhouder

Met de nieuwe lijn Swing wastafels en de
bijbehorende Loire toiletsteunen, wordt de ruimte
optimaal benut, waardoor voor kleine badkamers
waar normaal geen aanpassingen mogelijk zijn,
er toch een oplossing is.
•

•
toiletrolhouder voor aan de toiletsteun

•

•

transferknop voor op de toiletsteun

•
•

Door gebruik te maken van deze Swing
wastafel wordt de hygiëne verbeterd,
handen wassen na de toiletgang en het
aantrekken van de kleding voor het
maken van een transfer in de rolstoel is
hierdoor mogelijk gemaakt.
De swingarm verbetert de flexibiliteit
doordat de wastafel in vrijwel iedere
positie gedraaid kan worden zonder dat er
veel ruimte vereist is en geeft hierdoor
meer bewegingsruimte voor de
(rolstoel)gebruiker en hulpverlener.
Het golf design van de Loire toiletsteun en
de optioneel te plaatsen knop bovenop
geven de gebruiker in vrijwel alle situaties
de steun om een goede transfer te
maken.
Blijkt er in de praktijk toch een hoog-laag
verstelling noodzakelijk te zijn voor zowel
de wastafel als de toiletsteun, dan is dat
te realiseren met een muurplaatje die
door middel van een sling een
handmatige verstelling mogelijk maakt.
Met de kleurstelling is rekening gehouden
met personen met een visuele beperking
Het materiaal bestaat uit polyeurethane
kunststof dat warm aanvoelt en minder
kwetsbaar is.
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