Suihku-ja WC-tuoli M2, Gas-Tip, hygienia- aukollinen istuin

Suihku-ja WC-tuoli M2, Gas-Tip, hygienia- aukollinen
istuin
M2-310202
M2 suihku- ja WC-tuolisarjan kaasujousella kallistettava tuolimalli sopii käyttäjille,
joilla vartalon hallinta on heikentynyt. Taakse kallistetussa asennossa painopiste
siirtyy taaemmas ja tuolissa on helppo ja mukava istua. M2 Gas-Tip kallistuvassa
mallissa selkäosa on verkkokangasta, joka muotoutuu käyttäjän selän muotojen
mukaan ja tuntuu mukavalta siihen nojatessa. Verkkoselkäosa voidaan irrottaa
tuolista ja pestä pesukoneessa (80 °C). Taakse kallistetussa asennossa pään
kannatteluun tarvitaan tukea ja tässä suihkutuolimallissa päätuki kuuluu tuolin
vakiovarustukseen. Suihkutuolin rungon takaa avoin muotoilu mahdollistaa tuolin
käyttämisen WC-istuimen päällä. Vaihtoehtoisesti suihkutuoliin voidaan hankkia
lisävarusteena kannellinen alusastia. Tässä mallissa on vakiona polyuretaanista
valmistettu hygienia-aukollinen, edestä avoin istuin, joka helpottaa alapesuja.
M2-suihkutuoleihin on saatavana erilaisia istuinvaihtoehtoja, esimerkiksi pyöreällä
aukolla, pienemmällä aukolla, täysin yksilöllisesti mitoitettu tai pehmeä istuin.
Kaasujousen avulla tapahtuvasta kallistusominaisuudesta hyötyvät myös
avustajat, esimerkiksi hiuksia ja jalkoja pestessä. Kallistusmahdollisuus on 37°
taaksepäin ja 7° eteenpäin. Eteenpäin kallistettaessa käyttäjän jalat ulottuvat
hyvin lattiaan ja tuolin reunalta on helppo nousta seisomaan. M2- kallistuvan
mallin tukevissa käsituissa on pehmusteet. Käsituet kiinnittyvät tuoliin
pikalukituksin ja ne lukittuvat ala-asentoon, joka lisää turvallisuutta
siirtymistilanteissa. Rungon muotoilun ansiosta tuoliin on myös helppo siirtyä
sivusuunnassa, esimerkiksi liukulautaa hyödyntäen. Kallistuvaa M2 suihku- ja
WC-tuolia on kevyt liikutella 125 mm kokoisten pyörien ansiosta. Pyörät ovat
lukittavat ( toisessa etupyörässä suuntalukitus) ja suojattu pölyltä ja lialta.
Vakiopyörillä varusteltu suihkutuoli voidaan säätää ilman työkaluja neljään eri
istuinkorkeuteen; 55,5 cm - 57,5 cm - 59,5 cm - 61,5 cm. Erikoistilauksesta tuolin
saa myös 100 mm pyörillä, jolloin alin istuinkorkeus saadaan säädettyä 53 cm:n.
Tutustu alla tarkemmin mittatietoihin ja lisävarusteisiin.
Hinta 1362,90 € (alv 0%) / 1690,00 € (alv 24%)
Paino (kg)

21,00
Valmistaja:
HMN
Pesuohjeet
Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuoksella joko
siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen
huuhtelu ja kuivaus.
Voidaan pestä ja lämpödesinfioida koneellisesti (DEKO).
Lisävaruste

Kuvaus

M2-310341

Yhtenäinen istuinlevy perusmalli

M2-310343

Yhtenäinen istuinlevy hygienia-aukolliseen malliin

M2-310342

Istuin hygienia-aukolla
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M2-310041

Alusastia, pyöreä, harmaa

M2-310048

Alusastia, ovaali, harmaa

M2-310226

Pohjeremmi

M2-310059

Päätuki

M2-310052

Vaakatasoon säädettävät jalkatuet

M2-310223

Vartalotuki oikea ja vasen M2-tuoliin

M2-310225

Vartalotuki oikea M2-tuoliin

M2-310224

Vartalotuki vasen M2-tuoliin
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