R2D2

FELÁLLÁS SEGÍTÕ
ELEKTROMOS MAGASSÁGÁLLÍTÁSÚ
SEGÍTÕ BERENDEZÉS

A felállássegítõ optimális megoldás olyan emberek részére, akik
koruknál fogva, vagy testi fogyatékosságuk miatt mozgásukban
korlátozottak. Lehetõvé teszi, hogy a rászoruló önállóan
végezhesse el szükségleteit, kiváltva ezzel egy segítõt, az ápoló
személyzetet, vagy családtagot.
Sokszor az önellátás legnagyobb akadálya, hogy segítség nélkül
nem tud átülni a WC-re vagy a WC-rõl való felállás az, ami gondot
okoz, így ezek a személyek szinte sohasem hagyhatók egyedül,
elkerülhetetlen a szociális otthon vagy az állandó ápoló
személyzet.

A fokozat nélküli elektromos magasság és dõlésszög beállításával egyszerû és
kényelmes a leülés, valamint a felállás is. Kezelése nem igényel szaktudást,
bárhol azonnal használható, stabil és biztonságos.

Ez a termék valóban lehetõséget nyújt,
hogy szeretteink a családban maradjanak.
Segítséget nyújt az ápoló személyzetnek
minden olyan intézményben, ahol idõseket
vagy betegeket ápolnak, gyógykezelnek.
Mivel beszerelése nem igényel különleges
feltételeket, közületekben és
közintézményekben is alkalmazható,
lehetõséget adva arra, hogy azok, akik
megtehetik, egyedül intézzék intim
dolgaikat.

Termékünk elõnyei:
Az általunk kifejlesztett termék összesíti magában az összes
felmerülõ igényt. Teljeskörû megoldást kínál a felhasználó
számára, figyelembe véve testi adottságait, valamint igazodik a
piacon található valamennyi WC típushoz.
Speciálisan kialakított ülõke lehetoséget ad egy bidé használatára,
amellyel a tisztálkodási folyamat minden szakaszára,
mosakodásra, szárításra, öblítésre, szagtalanításra megoldást
talál.

R2D2 Felállás segítõ technikai információk

Max. emelés: 590-860 mm (Y-X)
Billentés: 50°
Tápellátás: 230V/50Hz, 16A
Szín: fehér
Motorvezérlés: 24 VDC
Teherbírás: 150 kg

Jel
A

Megnevezés
WC ülõke rögzítési furatok

Bidével

100 mm

175 mm

faltól való távolsága
B

Kapaszkodó hossza

690 mm

690 mm

C

Modulok közti távolság

400 mm

530 mm

D

Berendezés szélessége

610 mm

735 mm

E

WC ülõke rögzítési furatok távolsága

155 mm

155/170 mm

F

Kapaszkodó

600 mm

600 mm

G

Kapaszkodó max.

H

Szerelési magasság

I

Modul hossza

Extra tartozékok
Cleanoseat Cs05 Bidé

Standard ülõkével

Hyundai HDBR600 Bidé

Coralspring Bidé

650 mm

650 mm

395-495 mm

395-495 mm

560 mm

560 mm

