Closomat
Palma en Lima Vita

CLOSOMAT

® probleemoplosser

de enige XL douchewc

- optimale hygiëne
- veilig in gebruik

•

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

- uit te breiden met
vele opties
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Closomat
Palma en Lima Vita
Standaard functies:
-

-

-

-

-

-

XL toiletpot met krachtige onderdouche
(sproeit rechtstandig omhoog) en sterke
föhn
zitting is voorzien van stabilisatierand (bij
zijwaartse transfer minder druk op
scharnieren)
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
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
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
spatrand op aanvraag leverbaar op de
standaard zitting
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
de Lima Vita, wandhangend model, kan in
combinatie met een elektrisch hoog-laag
systeem worden geleverd
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