Suihkutuoli M2 Flexi-Tip

Suihkutuoli M2 Flexi-Tip
M2-310217/M2-310216
Flexi-Tip on kallistettava suihkutuoli, jonka runko on valkoiseksi pulverimaalattua
ruostumatonta terästä. Istuinkulman kallistuksen lisäksi myös selkäosan kulma on
erikseen säädettävissä. Molemmat säädöt tapahtuvat sähkötoimisesti. Flexi-Tip
suihkutuolia suositellaan erityisesti aivovammapotilaille, neurologisille potilaille,
halvaantuneille, lonkkaleikatuille, spastisille, jäykille tai matalan lihastonuksen
omaaville käyttäjille. Tuolin selkäosan ja istuinkulman erilliset
kallistusominaisuudet mahdollistavat yksilöllisen ja turvallisen asennon löytymisen
kullekin käyttäjälle. Käyttäjä voidaan nostaa suihkutuoliin tarvittaessa
puolimakaavassa asennossa esimerkiksi henkilönostimen avulla, jolloin suihkutus
tuolissa onnistuu, vaikka käyttäjän ei olisikaan mahdollista päästä täysin istuvaan
asentoon. Istuinkulma on säädettävissä 7° eteenpäin ja 37°
taaksepäin. Selkäosan kulman säätö on 85°-130° välillä. Molemmat kulmasäädöt
voidaan lukita haluttuun asentoon elektroniikkayksiköstä. Flexi-Tip suihkutuolin
käyttö on helppoa yksinkertaisen käsiohjaimen ansiosta. Tuolia on saatavana
kahdella eri istuinversiolla, edestä yhtenäisellä tai avoimella hygieniaistuimella.
Tuoliin saa lisävarusteena erilaisia pehmeitä istuinvaihtoehtoja, sekä
istuinaukon peittävän kannen. Suihkutuoliin saatavana oleva alusastia on
hygienia-aukon kokoinen ja kannellinen. Selkäosa on säädettävää
verkkokangasta, joka mukautuu hyvin käyttäjän vartalon muotoihin. Tuoliin on
saatavana lisävarusteena erilliset vartalotuet. Päätuki antaa hyvän tuen taakse
kallistuneessa asennossa ja se on korkeus-, syvyys- ja kulmasäädettävä. Tuolin
mukana tulevien jalkatukien korkeus voidaan säätää lukitusklipsein ilman
työkaluja ja jalkatuet saadaan käännettyä sivulle tai tuolin alle ja ovat kokonaan
poisnostettavissa. Tuoliin on saatavana lisävarusteena vaakatasoon säätyvät
jalkatuet ja amputaatiotuet. Tuolissa suositellaan käytettäväksi pohjeremmiä
istuinkulman säädön vuoksi, jolloin käyttäjän jalat ovat tuetussa asennossa
riippumatta istuinkulmasta. Tuolissa on kuulalaakeroidut, 125 mm jarrulliset
pyörät, jotka on suojattu hiuksilta ja pölyltä. Yksi pyöristä on suuntalukituspyörä,
joka helpottaa tuolin liikuttelua käytävillä. Tuolin istuinkorkeus säädetään
pikalukitusklipseillä. Tuoli voidaan säätää neljään eri istuinkorkeuteen välillä 55,5 61,5 cm.
Hinta 3896,41 € (alv 0%) / 4831,55 € (alv 24%)

Valmistaja:
HMN
Pesuohjeet
Puhdistetaan neutraalilla tai heikosti emäksisellä
pintapuhdistusaineella (pH 7-9).
Voidaan pestä ja lämpödesinfioida koneellisesti (DEKO).
Suihkutuoli M2 Flexi-Tip M2-310217 M2-310216
Istuinleveys

46,5 cm

Istuinsyvyys

44 cm

Istuinkorkeus

55,5−61,5
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Käsitukien väli

46 cm

Kokonaisleveys

59 cm

Pyörät

125 mm

Maksimikäyttäjäpaino

125 kg

Kokonaispaino

31 kg

Tuotevaihtoehdot
Tuotenumero

Tuote

Veroton hinta

Verollinen hinta

M2-310216

Suihku-ja wc-tuoli M2 Flexi-Tip kallistettava, pyöreä istuin
aukko
Suihku-ja wc-tuoli M2 Flexi-Tip kallistettava,
hygienia-aukollinen

3896,41 €

4831,55 €

3896,41 €

4831,55 €

M2-310217
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