XXL-REHAB DOUCHE COMMODE MET GROTE
WIELEN
Sterk gebouwd en functioneel ontworpen voor bariatrische gebruikers!
We hebben ons gericht op het maken en ontwerpen van de beste
douche commode met grote wielen op de markt. Het is ontworpen voor
een gemakkelijke toegang, onafhankelijkheid, veiligheid en gebruik van
de zorgverlener.
Het is ontworpen voor een gemakkelijke toegang, onafhankelijkheid,
veiligheid en gebruik van de zorgverlener. De inwendige breedte van de
stoel is 61 of 71 cm, maar met behulp van een 5 cm hoog PU-schuim
zitting en 7 cm vrije ruimte aan de armleuningen laat de body mass het
toe naar beneden te vallen in plaats van te vervagen aan de zijkanten.
Het onmogelijke ˝breed vanbinnen, maar klein vanbuiten˝ wordt
hierdoor verkregen. Dit maakt ook dat de XXL-Rehab douche commode
met grote wielen door bijna alle (moderne ) deuropeningen past.
De voetensteun is altijd het zwakke punt als het gaat om bariatrische producten. Normaal zou de
producent hier een kortere weg voor nemen met behulp van een standaardoplossing. We hebben niet
enkel de voetsteun zo ontworpen dat hij 100 kg kan dragen, we hebben nog veel meer gedaan!
De voetensteun is aan de zijde/breedte verstelbaar, zodat de toegang tot intieme hygiëne mogelijk is,
ook voor mensen met vetweefsel aan de binnenkant van de benen kan men een kussen tussen de
benen plaatsen zodat deze apart staan en men toch nog voetsteun heeft (kan tot 110 cm). De
gloednieuwe voetensteun is eveneens mooi bedekt met PU-schuim.
Één van de nieuwe en unieke functies is een split wc-bril, dit is een lang open gat: 44 cm en 22 cm op
het breedste punt, dit om een correct gebruik van de stoel te bekomen. Het vergemakkelijkt ook de
toegang voor de zorgverleners en voorkomt zo incidenten waarbij materiaal terecht komt op plaatsen
waar het niet van de bedoeling is!
De mogelijkheid voor de armsteunen te bereiken (die vaak te ver naar achter staan) is voor
bariatrische personen vaak onmogelijk. Daarom hebben we de armleuningen gemaakt met een lengte
van 64 cm en steekt het 7 cm vanaf de zitting uit, dit alles zodat de mobiele gebruiker zijn handen kan
gebruiken en toch steun heeft. Het maakt de gebruiker in staat om zelf terug in de stoel te geraken. De
swing away armsteunen kunnen ook worden afgenomen. Een andere optie is de vlinder
armleuningen. Vlinder armleuningen voegen meer dan 10 cm toe aan de zitbreedte.
De ruimte tussen rugleuning en zitting heeft een vrije ruimte van 32 cm. Dit geeft ruimte voor een
mogelijk bulbose gluteale regio, maar maakt ook dat de tilband beter te bereiken is door de gebruiker
en voor de zorgverlener om de positie te bepalen.
De XXL-Rehab douche commode met grote wielen (24") is makkelijk hanteerbaar voor de
gebruiker.
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Technische gegevens:

Uitvoering 1

Maximum draagkracht: 325 kg

Zitbreedte: 61 cm

Zitdiepte: 56 cm

Zithoogte: 55 cm

Rugleuning: 32-52 cm

Totale breedte: 87 cm

Zitting tot voetensteun: 40-42-44-46-48 cm

Breedte van voetensteun: 58 tot 110 cm

Duwbeugel vanaf de vloer: 100 cm

Breedte tussen de armsteunen: 54 cm

Hoogte van de rugleuning: 48 cm

Hoogte van de voetensteun: 40-48 cm

Afstand van vloer tot onderzijde zitting: 44,5 cm

Totale lengte: 112 cm

Totaal gewicht: 27 kg

Voorste wielen: 125 mm

Achterste wielen: 24"

Zit: onder druk gevormd PUR schuim

Frame: Gecoat chroom molybdeen staal

ISO classificatie: ISO 09 12 03

Uitvoering 2

Maximum draagkracht: 325 kg

Zitbreedte: 71 cm

Zitdiepte: 56 cm

Zithoogte: 55 cm

Rugleuning: 32-52 cm

Totale breedte: 97 cm

Zitting tot voetensteun: 40-42-44-46-48 cm

Breedte van voetensteun: 58 tot 110 cm

Duwbeugel vanaf de vloer: 100 cm

Breedte tussen de armsteunen: 54 cm

Hoogte rugleuning: 48 cm

Hoogte voetensteun: 40-48 cm

Afstand van vloer tot onderzijde zitting: 44,5 cm

Totale lengte: 112 cm

Totaal gewicht: 30 kg

Voorste wielen: 125 mm

Achterste wielen: 24"

Zit: onder druk gevormd PUR schuim

Frame: Gecoat chroom molybdeen staal

ISO classificatie: ISO 09 12 03

Opties:

Kuit/amputatie steunen

Standaard armsteunen,
per paar

Zijdelings aanpasbare
voetsteunen

Vlinderarmsteunen, per
paar
voegen 14cm
zitbreedte toe.
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Zachte douchezit

Bestelinformatie Opties:

Vlinder armsteunen (voegen 14 cm zitbreedte toe)
Toiletemmer
Voetsteun rechts
Voetsteun links
Douchezit
Kuit/amputatie steun rechts
Kuit/amputatie steun links

0150-099-012
0140-099-001
0150-099-008
0150-099-009
0141-099-010
0156-099-030
0156-099-031

Bestelinformatie:
Model
XXL-Rehab douchestoel met grote wielen, inclusief
standaard armsteunen, voetsteunen en toiletemmer
XXL-Rehab douchestoel met grote wielen, inclusief
standaard armsteunen, voetsteunen en toiletemmer
XXL-Rehab douchestoel met grote wielen, inclusief
vlinderarmsteunen, voetsteunen en toiletemmer
XXL-Rehab douchestoel met grote wielen, inclusief
vlinderarmsteunen, voetsteunen en toiletemmer

Zit breedte
(cm)
61

Zit diepte
(cm)
56

Bestelnummer

71

56

0152-071-000

61 + 14

56

0153-061-000

71 + 14

56

0153-071-000
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0152-061-000

