REHABILITÁCIÓS ESZKÖZÖK
Kerekesszékek
Mechanikus, önhajtós
A kerekesszék elsősorban mozgássérült és járóképtelen betegek részére készül szobai és
korlátozottan utcai (szilárd burkolatú akadálymentesített) használatra.
Alkalmazható továbbá kórházakban, rendelőintézetekben, valamint minden olyan intézményben,
ahol mozgássérült, ill. helyváltoztatási nehézségekkel küzdő, vagy attól orvosilag eltiltott személyeket
(betegeket) kell különböző okok miatt mozgatni.

B-4200/M Adaptálható, összecsukható kerekesszék
Adaptálható, összecsukható önhajtós kerekesszék kivehető hátsó kerékkel

OEP által támogatott termék.
Teljes szélesség: beülő szélesség + 18 cm.
Összecsukott szélesség: standard kerékkel 33 cm, kerék nélkül 17 cm, Beülőszélesség: 38 cm, 41 cm,
44 cm, 47 cm, 50 cm , Beülőmélység: 43 cm , Ülőlap magassága a földtől mérve: 47-49-51 cm
(beállítható) , Háttámla magasság: 43 cm , Súly: 19,5kg , Hosszúság: 100 cm. Magasság 95 cm
Legnagyobb terhelhetőség: 125 kg
Összecsukható vázszerkezetű kerekesszék, amely felhajtható kartámasszal; felhajtható, kifordítható,
levehető lábtartóval szerelt. Az első és hátsó kerekek tömörek; a hátsó kerekek patenttengelyesek,
így egy mozdulattal kivehetők, megkönnyítve ezzel a gépkocsiban való szállítást. A hat pozícióba
szerelhető hátsó kerék rögzítés és a 3 pozícióba szerelhető első kerekek a súlypont, ülésmagasság és
ülés hajlásszög , valamint az öt ponton állítható lábtartó a lábhossz tekintetében teszi lehetővé a
felhasználó igénye szerinti beállítást. Az ergonómikus kialakítású rögzítő fék, a könnyen tisztán
tartható gyöngyvászon üléstámla és ülőlap, a komfort, a könnyen kezelhetőség és a biztonságérzetet
növelik.

B-4200 Összecsukható kerekesszék
Összecsukható önhajtós kerekesszék, hátrahajtható kartámasszal, borulásgátlóval

OEP által támogatott termék.
Összecsukott szélesség: 33 cm
Teljes szélesség: beülő szélesség + 19 cm. Beülőszélesség: 40 cm, 43 cm, 46 cm,
Beülőmélység: 44 cm
Ülőlap magassága a föltől mérve: 51 cm
Háttámla magasság: 42 cm
Súly: beülőszélességtől függően kb. 19,5 kg (+/- 5%)
Hosszúság: 110 cm
Magasság: 95 cm
Legnagyobb terhelhetőség: 110 kg (46 cm), 125 kg (56 cm)
Összecsukható váz, tömör első és hátsó kerekek, utóbbiak 24” átmérőjűek, fékezhetők, az első
kerekek forgózsámolyosak. A lábtámaszok felhajthatók, kifordíthatók, levehetők és fokozatosan
állíthatók. Kartámasza fel- és hátra is hajthatóak.

B-4200/P Összecsukható kerekesszék
Rendívül könnyű, összecsukható, fektető funkcióval is rendelhető kerekesszék
Teljes szélessége: beülő szélesség + 18 cm, Teljes hossz: 105 cm, Súly: 16,9 kg, Beülőszélesség: 37 cm,
40 cm, 43 cm, 46 cm, 49 cm, 52 cm, Ülésmagasság: 51 cm, Beülőmélység: 41 cm, Háttámla
magassága: 45 cm, Teherbírás: 125 kg

OEP által támogatott termék.
Igazán praktikus és különleges összecsukható, nagyszilárdságú vázszerkezettel ellátott kerekesszék.
Standard felszereltsége a hátrahajtható és kiemelhető kartartók, a kiemelhető és felhajtható
lábtartók. Fékezhető, tömör hátsó kerekei 24” méretű, fekete, kemény műanyag abronccsal és
küllőkkel szerelt a rendkívül könnyű súly érdekében. Forgózsámolyos, 200x30-as tömör első kerekei
biztonságosan, kényelmesen irányíthatók beltéren.

B-4205 Tranzit Fektetőszék

OEP által támogatott termék.

Anatómiai, fekvő helyzetbe hozható ülés, szögben állítható vádlitámaszos lábtartó és fejtámlával
rendelkező kerekessszék. A lábtartó kihajtható, leszerelhető, szögben és magasságban állítható; a
kartámaszok fel- és hátrahajthatók, illetve ki is vehetők. Tömör első és hátsó kerekek, előbbiek
átmérője 20cm, utóbbiaké 60cm. Teljes szélesség: beülőszélesség +18 cm , Beülőszélesség : 37 cm, 40
cm, 43 cm, 46 cm, 49 cm, 52 cm , Ülésmagasság : 51 cm , Beülőmélység: 41 cm , Háttámla magasság:
52 cm , Terhelhetőség: 125 kg , Teljes hossz: 115 cm , Tömeg: 21 kg

B-4210/Jobb vagy B-4211/Bal - Egykezes hajtású kerekesszék
Egykezes (jobb vagy bal), könnyen tisztítható, összecsukható kerekesszék kivehető hátsó kerékkel és
állítható súlyponttal

OEP által támogatott termék.
Teljes szélessége: a beülőszélesség + 18 cm
Összecsukott szélesség: standard kerékkel 33 cm, kerék nélkül 17 cm
Beülőszélesség: 38cm, 41cm, 44cm, 47cm, 50 cm
Ülőlap magassága a földtől mérve: standard beállítással 52 cm
Háttámla magassága: 43 cm
Terhelhetősége: 125 kg
Hossz: 100 cm
Magasság: 96 cm
Az egykezes hajtású adapterrel felszerelt kerekesszékek olyan mozgáskorlátozott személyek számára
készültek, akiknek egyik felső végtagjuk súlyosan károsodott (hiányzik vagy cselekvésképtelen). Az
összecsukható vázú kerekesszék kartámasza felhajtható; a lábtartója kifordítható, levehető és fel is
hajtható. Első és hátsó kerekei tömörek, utóbbi egy mozdulattal kivehető. A hat pozícióba szerelhető
hátsó kerék rögzítés és a 3 pozícióba szerelhető első kerekek a súlypont, ülésmagasság és ülés
hajlásszög, a fokozatmentesen állítható lábtartó a lábhossz tekintetében teszi lehetővé a felhasználó
igénye szerinti beállítást. Az ergonómikus kialakítású rögzítő fék; a könnyen tisztán tartható
gyöngyvászon üléstámla, és ülőlap; valamint a borulásgátló a komfort, a könnyen kezelhetőség és a
biztonságérzetet növelik.

Invacare Atlas Lite 1
Acélcső vázszerkezetű, színes szinter bevonattal készül műanyag fogantyúkkal. A lábtartók
állíthatóak, kifordíthatóak, leszerelhetőek. Egyes alkatrészek krómozottak. Kárpitozása habszivacs
betétes, műbőr bevonatú. Lakásban és kisebb távolságra utcán is lehetővé teszi a közlekedést.

OEP támogatott termék

RS-50 Kétkezes Hátsókerék meghajtású összecsukható kerekesszék
Kétkezes, hátsókerék meghajtású kerekesszék tulajdonságai:
Könnyen összecsukható, tömör gumikkal szerelve, hátsó kerekek kivehetők az egyszerűbb szállítás
érdekében, áthelyezhető súlyponttal, kivehető kartámlák a ki és beszállás megkönnyítéséhez,
kategóriájának legkönnyebb széke 15,5kg, 120kg-ig terhelhető, 38-tól 51-ig terjedő beülőszélesség

OEP támogatott termék

Invacare Action 1 NG SW Kerekesszék
Egy vázas acél, összecsukható kerekesszék, maximum terhelhetőség: 127kg
Kézzel hajtott mechanikus kerekesszék, Ülés mélység: 425 mm, Ülés magasság: állítható 450-500
mm, Beülő szélesség:405 mm, 430mm, 455mm, 480mm, 505mm, kézzel szabályozható fék, normál
kartámasz, kartámaszok egyszerűen kivehetőek, standard ülés és háttámla kárpit, fix háttámla, felső
lábtartó 80 fokos egyszerűen ki és behajtható, fix lábtányér, első kerék 8”x2” tömör kerék, hátsó
kerék 24”x1 3/8 tömör hátsókerék, küllőkkel ellátott, aluminium hajtókarika, vászon lábpánt,
fényvisszaverővel ellátott, biztonsági övvel felszerelt, mankótartóval és szerszámokkal felszerelt

OEP támogatott termék

Otto Bock Centro S1 Standard Kekeresszék
Egyszerű megjelenésű, felszereltsége alapján egy igazi bázis kerekesszék.
Azok számára ajánljuk, akik egyszerűen karbantartható, strapabíró, ugyanakkor biztonságos
gyógyászati segédeszközt keresnek. A stabil szerkezeti egységek nagy biztonságot nyújtanak a
felhasználó számára. Lábtartója könnyen ki-/befordítható, levehető, kartámlája igény szerint
kiemelhető, háttámlája pedig kellő megtámasztást biztosít. Nylon kárpitozása könnyen tisztítható. A
kísérő számára integrált billenés segítővel látták el mindkét oldalon, amely még könnyebbé teszi a
közlekedést. Acélprofil csőváz, Fekete, nylon kárpitozás, Összecsukható, szállítható, Stabil, egyszeres
keresztvilla, Hagyományos rögzítő fék, Bottartó

OEP támogatott termék

MOPEDEK
Nagyobb távolságot tehet meg, mint a hagyományos kerekesszékkel. Kültéren hosszabb távon is
kényelmes közlekedési lehetőséget biztosít. A kezelőszervek működtetésére mindkét karra szükség
van, ezért alsóvégtag sérülteknek vagy nehezen járóknak ajánljuk.

El-Go Moped
Elektromos meghajtású, háromkerekű utcai kerekesszék

OEP által támogatott termék.
Beülőszélesség: 45-62 cm között fokozatmentesen állítható, Padlómagasság: 4,8 cm, Maximális
sebesség: 6 km/h , Kapaszkodó képesség: 15% , Max. járdaszegély: 7,8 cm, Fordulókör sugara: 108
cm, Önsúlya: 84 kg , Terhelhetőség: 120 kg, a kosáré további 15kg , Egy feltöltéssel (a
terepviszonyoktól és a terheléstől függően) kb. 30 km-t tud megtenni. Méretei (H*SZ*M):
130,5*61*99 cm, Akkumulátor: 2db 12 V
Az EL-GO típusú moped „B” - osztályba sorolt, azaz megfelelően kompakt és irányítható moped,
amely alkalmas egyes belső terekben való használatra és képes egyes külső akadályok leküzdésére is.
Kis méreténél fogva mozgékony, ezért a lakásban és azon kívül, hosszabb távon is kényelmes
közlekedési lehetőséget biztosít. A kényelmes be- és kiszállás érdekében a szék ülése kifordítható,
kartámaszai felhajthatók. A kezelőszervek működtetéséhez mindkét karra szükség van, ezért
alsóvégtag sérülteknek, vagy nehezen járóknak ajánljuk. A biztonságos közlekedést biztosító elemek:
akkumulátorról működő első világítás, első és hátsó irányjelző lámpák, automatikus motorfék,
hangjelző.

El-Go/M Moped
Elektromos meghajtású, négykerekű utcai kerekesszék

OEP által támogatott termék.
Beülőszélesség: 45-62 cm között fokozatmentesen állítható
Padlómagasság: 4,8 cm
Maximális sebesség: 8 km/h
Kapaszkodóképesség: 15%
Max. járdaszegély: 7,8 cm
Fordulókör sugara: 165 cm
Önsúly: 84 kg
Terhelhetőség: 120 kg, a kosáré további 15kg
Egy feltöltéssel (a terepviszonyoktól és a terheléstől függően) kb. 40 km-t tud megtenni.
Méretei (H*SZ*M): 130,5*61*99 cm
Akkumulátor: 2db 12 V
Az eszközt úgy tervezték, hogy segítse az Ön közlekedését, házon belül és a szabadban egyaránt. Az
EL-GO/M típusú moped „B” - osztályba sorolt, azaz megfelelően kompakt és irányítható moped,
amely alkalmas egyes belső terekben való használatra és képes egyes külső akadályok leküzdésére is.
Kis méreténél fogva mozgékony, ezért a lakásban és azon kívül, hosszabb távon is kényelmes
közlekedési lehetőséget biztosít. A kényelmes be- és kiszállás érdekében a szék ülése kifordítható,
kartámaszai felhajthatók. A kezelőszervek működtetéséhez mindkét karra szükség van, ezért
alsóvégtag sérülteknek, vagy nehezen járóknak ajánljuk. A négy kerék nagyobb stabilitást biztosít az
eszköznek.
A biztonságos közlekedést biztosító elemek: akkumulátorról működő első és hátsó világítás,
hangjelző, első és hátsó irányjelző lámpák, automatikus motorfék.

Gyermek kocsik
Buggi Prim
Összecsukható, állítható háttámlájú gyermekkocsi

OEP által támogatott termék
A "BUGGY PRIM" kategóriájában egyedülálló gyermekkocsit kifejezetten mozgássérült gyermekek
számára fejlesztették ki, melyben a gyermek hosszabb időt is eltölthet. A gyermekkocsihoz nagy
választékban rendelhetők speciális rögzítő alkatrészek, ezért különböző sérülések széles skáláján is jól
használható.
Az összecsukható gyermekkocsi sérült gyermekek számára készült, utcai és szobai használatra.
Hasonlóan tetszetős, könnyen kezelhető és szállítható, mint bármely más, az üzletekben kapható
gyermekkocsi. Állítható testtámasztó rendszere különféle beállítási lehetőségeket biztosít a gyermek
testméretének és helyzetének megfelelően, akár egész napon át is használható. A háttámla és a
lábtartó dőlésszöge külön-külön és együttesen is fokozatmentesen állítható.
A gyermekkocsi alapfelszereltsége: 4 ponton rögzítő biztonsági öv, fejtámasz, terpesztő ék
Rendelhető külön tartozékok: nap- és esővédő, kosár
Háttámla dőlésszöge 0° és 180° között fokozatmentesen állítható - a gyermek akár el is fektethető. Az
ülés dőlésszöge 19°.
A kárpit színe és a felszereltség eltérhet a képen bemutatott modellétől.

I. méret: „MINI” II. méret: „STD”
Beülőszélesség:
30 cm
34 cm
Teherbírás:
35 kg
35 kg
Háttámla magasság:
53 cm
63 cm
Beülő mélység:
25 cm
28 cm
Ülés-lábtartó távolság:
13-26 cm
19-33 cm
Méretek fogantyúval (H*SZ*M): 99*61*101 cm
99*61*101 cm
Összecsukott méretek (H*SZ*M): 90*61*50 cm 90*61*50 cm
Súly:
14,5 kg
16 kg

III. méret: „MAXI”
38 cm
50 kg
71 cm
36 cm
22-38 cm
107*65*106 cm
93*65*53 cm
17 kg

Buggi Corso
Összecsukható gyermekkocsi rövid távú mozgatásra

OEP által támogatott termék
A sérült gyermekek rövid távú mozgatására, közlekedési eszközzel, gépkocsival történő szállítására,
illetve rövid idejű benne tartózkodásra tervezett utazókocsi. A termék egyszerűen kezelhető, kis
méretre összecsukható, ezáltal könnyen szállítható, tárolható, egy kézben is kényelmesen vihető.
A gyermekkocsi alapfelszereltsége: 5 ponton rögzítő biztonsági öv
Külön rendelhető tartozék: fejtámasz, terpesztő ék, nap- és esővédő
Háttámla dőlésszöge 115°, ülés dőlésszöge 25°.
A kárpit színe és a felszereltség eltérhet a képen bemutatott modellétől.

Műszaki Adatok
I. méret "MINI" II. méret "STD"
Beülőszélesség
30 cm
34 cm
Teherbírás
45 kg
55 kg
Háttámla magasság
51 cm
66 cm
Beülő mélység
26 cm
38 cm
Ülés-lábtartó távolság
17-37 cm
27-47 cm
Méretek fogantyúval (H*SZ*M) 111*55,5*93 cm 114*59,5*101 cm
Összecsukott méretek (H*SZ*M) 116*36*31 cm
123,5*36*36 cm
Súly
12 kg
12 kg

III. méret "MAXI"
38 cm
75 kg
86 cm
38 cm
27-47 cm
114*63,5*101 cm
123,5*36,5*36,5 cm
14 kg

Otto Bock Eco Buggy Gyermekkocsi 4 pontos hevederrel
Összecsukható rehabilitációs gyermekkocsi
Termékjellemzők: könnyű, stabil összecsukható buggy alumíniumból (9 kg), az ülés- és a háttámla
kárpit erősített, állítható magasságú lábtartó és szétválasztható, félrefordítható lábtartó panel, az
első iker bolygókerekek bolygózárral (iránytartás), rögzítőfék a hátsókerekeken, 5 pontos biztonsági
heveder, összecsukható rakodótáska, terhelhetőség max. 50 kg, kis méretre összecsukható
Műszaki adatok: ülésmélység: 30 cm; ülésszélesség: 35 cm; súly: 9 kg; terhelhetőség: 50 kg; méretek
összecsukva: 30x40x120 cm; lábszárhossz: 20-34 cm+ (+max. lábszár hosszúság beállítása csak a
bolygókerekek rögzítésével lehetséges)

OEP támogatott termék

HIGIÉNÉS ESZKÖZÖK
RT-4021/GF Gördíthető, Fékes szoba WC
A szoba WC az önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottak szobai használatára otthoni,
szociális intézménybe és kórházi használatra készülő segédeszköz. Gördíthető kivitel, a hátsó
kerekeken rögzítő fékkel. Jól tisztítható műanyag ülés és kárpitozott háttámla, kartámasz és
üléstakaró. Felhajtható műanyag lábtartók, gumi ütközők, fix kartámlák. A kárpitozott üléstakaróval
szobai székként, ennek levételével szobai WC-ként használható eszköz. A műanyag vödör
eltávolításával a WC fölé helyezhető, ill. WC fölé tolható anélkül, hogy közben a betegnek ki kellene
szállnia belőle. A műanyag vödör az ülés alatti sínbe hátulról tolható be, illetve húzható ki.
Terhelhetősége: 100 kg, Beülő magasság: 48 cm, Beülő szélesség: 43 cm, Súly: 12kg, Hosszúság: 88,5
cm, Szélesség: 53cm, Magasság: 93,5 cm, Műanyag ülés és háttámla- könnyen tisztítható és
fürdetéshez is alkalmas!, Felhajtható lábtartók, Fix kartámlák

OEP támogatott termék

B-4021 Gördíthető szobai WC
Könnyen tisztítható, széknek is alkalmas gördíthető szobai WC
A szoba WC az önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottak szobai használatára otthoni,
szociális intézménybe és korházi használatra készülő segédeszköz. Gördíthető kivitel, a hátsó
kerekeken rögzítő fékkel. Jól tisztítható műanyag ülés és kárpitozott háttámla, kartámasz és
üléstakaró. Felhajtható műanyag lábtartók, gumi ütközők, fix kartámlák.
A kárpitozott üléstakaróval szobai székként, ennek levételével szobai WC-ként használható eszköz. A
műanyag vödör eltávolításával a WC fölé helyezhető, ill. WC fölé tolható anélkül, hogy közben a
betegnek ki kellene szállnia belőle. A műanyag vödör az ülés alatti sínbe hátulról tolható be, illetve
húzható ki. Terhelhetősége: 100 kg, Beülő magasság: 48 cm, Beülőszélesség: 43 cm, Súly:12 kg,
Hosszúság: 88,5 cm, Szélesség: 53cm, Magasság: 93,5 cm, Műanyag ülés és háttámla- könnyen
tisztítható és fürdetéshez is alkalmas! Felhajtható lábtartók, Fix kartámlák, Gördíthető

OEP által támogatott termék

B-4021/F Szobai WC
Könnyen tisztítható, Fix szobai WC

OEP által támogatott termék
A szoba WC az önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottak szobai használatára, a házi
betegápolás megkönnyítésére, szociális intézménybe és korházi használatra készülő segédeszköz.
Minden olyan esetben javasolt a használata, ahol a mellékhelységet a beteg nem tudja
megközelíteni. A kárpitozott ülőbetéttel szobai székként is használható. Az ülőbetét és a műanyag

vödör eltávolításával a WC fölé helyezhető. Jól tisztítható műanyag ülés és háttámla. Fix kartámlák és
műanyag vödör.
Terhelhetősége: 100 kg
Beülő magasság: 48 cm
Beülőszélesség: 44 cm
Súly: 9,4 kg
Hosszúság: 51 cm
Szélesség: 55cm
Magasság: 86 cm
Műanyag ülés és háttámla- könnyen tisztítható és fürdetéshez is alkalmas!
Felhajtható lábtartók
Fix kartámlák

B-4322 Összecsukható Gördíthető Szobai WC
Összecsukható, kis helyen tárolható, felhajtható kartámaszú, gördíthető szobai WC

OEP által támogatott termék
Összecsukható, hordozható, kórházi és otthoni betegápolást segítő eszköz felhajtható kartámasszal.
A betegápolás megkönnyítésére, az önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottak részére
készül. Minden olyan esetben javasolt a használata, ahol a mellékhelyiséget a beteg nem tudja
megközelíteni. A felhajtható kartámasz megkönnyíti az ágyról, kerekesszékről történő átülést. A
kárpitozott ülésfedéllel székként is használható. Összecsukott állapotban kis helyen tárolható.
Tartálya az ülés alatti sínbe illeszthető. Gördíthető, a hátsó kerekek rögzítő fékkel vannak ellátva.
Terhelhetősége: max. 100 kg
Méretek (SZ*H*M): 56*67*107 cm
Befoglaló méretek összecsukva (SZ*H*M): 54*24*133,5 cm
Ülésmagasság: 54 cm
Beülőszélesség: 44 cm

B-4322 Összecsukható Fix Szobai WC
Összecsukható, hordozható, kis helyen tárolható, felhajtható kartámaszú szobai WC

OEP által támogatott termék
Összecsukható, hordozható, kórházi és otthoni betegápolást segítő eszköz felhajtható kartámasszal.
A betegápolás megkönnyítésére, az önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottak részére
készül. Minden olyan esetben javasolt a használata, ahol a mellékhelyiséget a beteg nem tudja
megközelíteni. A felhajtható kartámasz megkönnyíti az ágyról, kerekesszékről történő átülést. A
kárpitozott ülésfedéllel székként is használható. Összecsukott állapotban kis helyen tárolható.
Tartálya az ülés alatti sínbe illeszthető.Terhelhetősége: max. 100 kg, Méretek (SZ*H*M): 54*62*100
cm, Befoglaló méretek összecsukva (SZ*H*M): 54*24*136 cm, Ülésmagasság: 48 cm, Beülőszélesség:
44 cm,

RS-30 Fix Szobai WC
olyan mozgáskorlátozott betegeknek rendelhető, akik önellátásra csak segítséggel képesek. Tartós
mozgás korlátozottság és otthoni beteg ápolásra, időskori ellátásra javasoljuk Az RS-30 típusú fix
szobai WC használata során ügyelni kell arra, hogy a műanyagvödör megfelelően rögzítve legyen,
nehogy a tartalma kiboruljon. A használat után az ülőkére egy habszivacs ülőlap helyezhető, amely
az eszköz székként történő használatát biztosítja. A szobai WC a takaró fedél eltávolítása után a már
meglévő WC fölé is helyezhető illetve a vödör segítségével a mellékhelyiségen kívül is használható.
Tisztítása nedves ruhával és semleges mosószerrel történhet. Maximális terhelhetősége: 90 kg

OEP által támogatott termék

RS-32 Gördíthető, Fékes Szobai WC
Az RS 32 típusú gördíthető, fékes szobai WC hegesztett, merev csőváz szerkezete kemény műanyag
szinter bevonatú. A hátsó két bolygókerék lábbal működtethető rögzítő fékkel van felszerelve. A
vázszerkezetre esztétikus, víz át nem eresztő műanyag kárpitozású háttámasz és kartartók vannak
felszerelve. A vázszerkezetekre az első görgők felett hegesztett csőkonzolokon felhajtható,
fröccsöntött műanyag lábtámaszok vannak. A szobai WC a takaró fedél eltávolítása után a már
meglévő WC fölé is helyezhető illetve a vödör segítségével a mellékhelyiségen kívül is használható. A
görgők a helyváltoztatást segítik elő.

OEP által támogatott termék

B-4323 Szobai WC
Állítható magasságú szobai WC

OEP által támogatott termék
Állítható magasságú, hordozható szobai WC, azoknak a betegek, akiknek a vízöblítéses WC ülőke
magassága túl alacsony, és a felállás, illetve a leülés nehézséget okoz. Kifejezetten könnyű, praktikus
segédeszköz. A WC csésze fölé helyezve magasítóként is használható. Tartálya az ülés alatti sínbe

illeszthető. Otthoni használatra, a házi betegápolás megkönnyítésére készül, de alkalmazható
kórházakban, szociális intézményekben is. Minden olyan esetben javasolt a használata, ahol a
mellékhelységet a beteg nem tudja megközelíteni.
Súly: 10 kg
Beülő magasság: 48-58 cm, 2,5cm-enként állítható
Szélesség: 52 cm
Terhelhetőség: 100 kg

PP-5021 Fix Szobai WC, Felhajtható Karfával
A toalett szék vázszerkezete hajlított acélcsőből készül, hegesztési eljárással. A WC ülőlap és hátlap
vákuum formázott műanyaglapból áll, amely a vázhoz popszegeccsel van rögzítve. A fedlap
kárpitozva kerül felszerelésre. A fedlap az alján található kettő csap, a WC-lap furatairól tájolva tartja
helyzetben. A kartámasz szivaccsal ellátott, és felhajtható. A WC lap alatti műanyag edény szolgál a
vizelet és a széklet gyűjtésére. A műanyag edény a vezetősínen hátracsúsztatva kiemelhető. A csőláb
végein műanyag dugó zárja le a csővégeket. Az ülőlap két oldalán található kartámasz lehetővé teszi a
kényelmes ülést, mely felhajthatósága megkönnyíti a beteg áthelyezését. Saját tömege:8kg,
Magasság: 910 mm, Terhelhetősége:110 kg, Szélesség: 525 mm, Hossza:540 mm

OEP által támogatott termék

PP-5022 Gördíthető Szobai WC, Felhajtható Karfával
A toalett szék vázszerkezete hajlított acélcsőből készül, hegesztési eljárással. A WC ülőlap és hátlap
vákuum formázott műanyaglapból áll, amely a vázhoz popszegeccsel van rögzítve. A fedlap
kárpitozva kerül felszerelésre. A fedlap alján található két darab csap a WC-lap furataihoz tájolva
tartja helyzetben. A kartámasz szivaccsal ellátott, és felhajtható. A WC lap alatti műanyag edény
szolgál a vizelet és a széklet gyűjtésére. A műanyag edény a vezetősínen hátracsúsztatva kiemelhető.
Kerekei az első kettő önbeálló görgővel van ellátva, a hátsó kettő kerék fékezhető. Az első kerekek
fölött lábtartó található. A lábtartók felhajthatóak. Az ülőlap két oldalán található kartámasz lehetővé
teszi a kényelmes ülést, melynek felhajthatósága megkönnyíti a beteg áthelyezését.Saját tömeg:9,6
kg, Magasság:910 mm, Terhelhetőség: 110 kg Szélesség. 525 mm, Hossza: 455 mm

OEP által támogatott termék

B-4320 Fix Fürdőkádülőke

OEP által támogatott termék
Kádra helyezhető ülőke, melynek segítségével a tisztálkodás könnyen elvégezhető. A csőkeret a
fürdőkád felső peremére támaszkodik, külön rögzítés nem szükséges.

Mozgássérültek otthoni használatára, a házi betegmosdatás megkönnyítésére szolgál, de
alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. Segít minden olyan esetben, amikor a beteg
ülni és kapaszkodni képes, de a mély fürdőkádba beülni és kiszállni nem tud. Hossz: 52 cm, Szélesség:
66 cm , Magasság: 35 cm , Terhelhetőség: 100 kg

RS-41 Fürdőkád ülőke
Az RS-41 típusú fürdőkád ülőke használata kádban ülve a tisztálkodás kényelmes elvégzését szolgálja.
Olyan mozgáskorlátozott betegeknek ajánljuk, akik önellátásra csak segítséggel képesek. RS-41-es
fürdőkád ülőke 4 gumikupakkal rögzül a kád pereméhez, a csőkeret pedig a fürdőkád felső peremére
támaszkodik. Miután az ülőke szinte megfelezi a kád pereme és alja közti távolságot megkönnyíti
beülést, illetve a felállást a kádban. Használata során a tisztálkodás egyszerűbbé és biztonságosabbá
válik. Tisztítása nedves ruhával és semleges mosószerrel történjen. Maximális terhelhetőség: 90 kg

OEP által támogatott termék

B-4295 Kifordítható Fürdőkád Ülőke

OEP által támogatott termék
Mozgássérültek otthoni használatára, a házi betegfürdetés megkönnyítésére szolgál, de alkalmazható
kórházakban, szociális intézményekben is. Segít minden olyan esetben, amikor a beteg ülni és
kapaszkodni képes, de a fürdőkádba belépni ill. beülni nem tud.
A fürdőkád felső peremére felhelyezhető és a kád belső falához könnyedén biztonságosan rögzíthető.
Az oldalán található kar felhúzásával oldal irányba ki- illetve visszafordítható. Megkönnyíti a beteg
kád fölé helyezését. Hossz: 60 cm , Szélesség: 72 cm , Magasság: 58,5 cm , Terhelhetőség: 100 kg

RS-42 Kifordítható Fürdőkád Ülőke
Az RS-42 kifordítható fürdőkád ülőke használata kádban ülve a tisztálkodás kényelmes elvégzését
szolgálja. Olyan mozgáskorlátozott betegeknek ajánljuk, akik önellátásra csak segítséggel képesek A
termék egy hegesztett acélváz szerkezetre épülő műanyag ülőke, mely a kádba való behelyezés után
lehetővé teszi az egyszerűbb ki-be szállást, azáltal hogy a váz a beépített csapágy segítségével körbe
forgatható és negyedfordulatonként rögzíthető. Előnye, hogy a beteget nem kell a kádba beemelni,
mivel a forgatás során a beteg csak beül az ülőkébe, lábait vízszintbe emeli, s a befordítás, majd
lerögzítés után a tisztálkodás könnyen elvégezhető. Maximális terhelhetősége: 90 kg.

OEP által támogatott termék

PP-5520 Fix Fürdőkád Ülőke
A fürdőkád ülőke vázszerkezete vékony falú acélcsőből készül, hegesztett kötésekkel. A vázszerkezet
korrózió elleni védelmét ráolvasztott műanyag porlakk bevonat biztosítja. A csővégeket műanyag
dugók zárják le. A tapadás növelése céljából, illetve az ülőke és a kád bevonatának védelme
érdekében a vázszerkezet felfekvő felületeit műanyag csövek védik Egy méretben készül, állítható a
kádhoz. Terhelhetőség 100 kg. A beülő rész műanyag ülőlap. Színeltérés lehetséges.

OEP által támogatott termék

B-4314 Zuhanykapaszkodó
A zuhanykapaszkodó elsősorban nedves, csúszós helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyozófülke) végzett
tevékenység biztonságosabbá tételére szolgál, de alkalmazható más, közlekedésre szolgáló
helyiségekben, folyosókon, lépcsőházak falára szerelve. Jobb- és bal oldali kivitelben készül. A hosszú
szár mérete: 70 cm, A rövid szár mérete: 50 cm, Magasság: 7,5 cm, Tömeg: 2-2,6 kg, Maximális
terhelhetőség 100 kg

B-4313 Felhajtható Állványos Kapaszkodó
A felhajtható kapaszkodó WC ülőke mögötti falra szerelve a leülés és felállás, kerekesszékből történő
átülés megkönnyítése; vagy mosdókagylók mellé szerelve kapaszkodásra használható. Használaton
kívül, felhajtott állapotban helyigénye jelentősen csökken, ezáltal megkönnyíti a WC- vagy
mosdókagyló kerekesszékkel történő megközelítését.
A termék 5 magassági méretben készül. Hossz: 67 cm, Magasság: 70cm / 75cm / 80cm / 85cm /
90cm, Szélesség: 10 cm, Tömeg: 4,5-5 kg, Maximális terhelhetőség: 100 kg

B-4304 Derékszögű Kapaszkodó
A derékszögű kapaszkodó elsősorban nedves, csúszós helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyozófülke,
WC) végzett tevékenység biztonságosabbá tételére szolgál, de alkalmazható más, közlekedésre
szolgáló helyiségekben, folyosókon, lépcsőházak falára szerelve. Jobb- és bal oldali kivitelben készül.
A hosszú szár mérete: 70 cm
A rövid szár mérete: 50 cm
Magasság: 7,5 cm
Tömeg:
1,6 kg
Maximális terhelés: 100 kg

B-4312 Felhajtható Fali kapaszkodó
A felhajtható fali kapaszkodó WC ülőke mögötti falra szerelve a leülés és felállás, kerekesszékből
történő átülés megkönnyítése; vagy mosdókagylók mellé szerelve kapaszkodásra használható.
Használaton kívül, felhajtott állapotban helyigénye jelentősen lecsökken, ezáltal megkönnyíti a WCvagy mosdókagyló kerekesszékkel történő megközelítését.
Hossz: 67 cm
Magasság: 22 cm
Szélesség: 10 cm
Tömeg: 2,2 kg
Maximális terhelhetőség: 100 kg

B-4303 Egyenes Kapaszkodó
Az egyenes kapaszkodó elsősorban nedves, csúszós helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyozófülke, WC)
végzett tevékenység biztonságosabbá tételére szolgál, de alkalmazható más, közlekedésre szolgáló
helyiségekben, folyosókon, lépcsőházak falára szerelve. Az alkalmazás helyétől függően vízszintes,
ferde, vagy függőleges helyzetben is felszerelhető.
Méretek: 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 100cm
A faltól való távolság: 75 mm
Termék súlya (mérettől függően): 0,5-1,1 kg
Maximális terhelés: 100 kg

B-4311 Felhajtható Fürdető ülés
A felhajtható fürdető ülés otthoni használatra, a házi mosdás és mosdatás megkönnyítésére szolgál,
de alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. A zuhanyozófülkék falára szerelve az ülő
helyzetben történő tisztálkodást teszi lehetővé. Segít minden olyan esetben, amikor a fürdőkádas
mosdás nem alkalmazható, de a mosakodó vagy mosdatott személy ülni és kapaszkodni képes.
Ülésmagasság: 50 cm, Teljes szélesség: 54 cm, Teljes mélység: 54 cm, A termék súlya: 8 kg
Terhelhetőség: 100 kg

B-4301 Oldaltámaszos Kapaszkodó
A B-4301 típusú WC/mosdó kapaszkodó elsősorban nedves, csúszós helyiségekben (fürdőszoba, WC)
végzett tevékenység, felállás és leülés biztonságosabbá tételére szolgál. Használata olyan helyeken
javasolt, ahol nincs megfelelő falfelület a kapaszkodó oldalirányú rögzítésére, ezért oldalsó
támasztóláb szükséges az oldalirányú terhelés felvételére. A terméket úgy kell kiválasztani, és
felszerelni, hogy a támasztóláb a használt résztől kifelé álljon.
A termék egy méretben, jobb- és bal oldali kivitelben készül. A vízszintes szár hosszmérete: 70 cm
A függőleges szár hosszmérete: 75 cm, Támasztó láb távolsága: 20 cm, Termék súlya: 2,1kg,
Maximális terhelhetőség: 100 kg

OEP által támogatott termékek

B-4300 WC Kapaszkodó Keret
A WC kapaszkodó a leülést és felállást elősegítő eszköz, olyan személyek részére javasolt, akiknek
alsó végtagjuk tehermentesítése ily módon megoldható. Otthon, kórházakban és szociális
intézetekben is alkalmazható. Segít a leülésben és felállásban. Hosszúság: 60 cm, Szélesség: 63,5 cm,
Magasság: 74,7 cm, Terhelhetőség: 100 kg, Termék súlya: 5,1 kg

OEP által támogatott termék

B-4310 Fürdőkádra helyezhető Kapaszkodó

OEP által támogatott termék
Hasznos kapaszkodóeszköz a kádba be- és kilépéskor. A kád peremére támaszkodik és a falához vagy
pereméhez rögzíthető. Minden szabvány méretű kádba behelyezhető, de csak csempével beépített
kádhoz használható. Elsősorban otthoni használatra készül, de alkalmazható kórházakban, szociális
intézetekben. Szélesség: 28 cm , Magasság: 55 cm , Mélység: 20 cm, Súly: 2 kg, Terhelhetőség: 100 kg

RS-40 Fürdőkád Kapaszkodó
Az eszköz csak beépített kádakhoz használható, két konzolos, kerékpár fogantyúval ellátott támasztó
karja a kád belső oldalán, a csőkeret alsó részén elhelyezett, csavaros állítású, botvég gumival ellátott
három rögzítő tuskó a külső, csempézett oldalon támaszkodik fel. A három külső tuskó megfelelő
leszorításával az eszköz megnyugtató módon van rögzítve és így alkalmas a kádba be ill. abból
kiszállás megkönnyítésére.

OEP által támogatott termék

B-4013 WC Magasító

OEP által támogatott termék
A WC magasító olyan mozgásukban korlátozott személyeknek ajánlott, akiknek a leülés illetve a
felállás nehézséget okoz. Nagy segítséget nyújt balesetek, tartós vagy átmeneti mozgássérülés, ízületi
merevség esetén. Minden szabványos méretű WC kagylóra felhelyezhető, oldalrészén a felülést és
leülést segítő kapaszkodók találhatók. A rögzített WC magasítót a hagyományos WC-nek megfelelően
lehet használni. Magassága: 13 cm, Terhelhetősége: 100 Kg

Easy-Clip WC Magasító Tetővel vagy Tető Nélkül
Az Easy-Clip olyan stabilan támaszkodik a WC-csészére, mint a felcsavarozott magasítók,
egyszersmind ez a rögzítés egyszerű mozdulattal oldható és a magasító leemelhető tisztításnál vagy,
ha olyan személy használja a WC-t, akinek erre nincs szüksége. A magasító kb. 10 cm-rel emeli meg a
WC peremét, így kerekesszékből történő átülésnél a WC- csésze és a kerekesszék ülés magassága egy
síkban van.

OEP által támogatott termék

D 097182 WC Magasító
A WC magasító olyan mozgásukban korlátozott személyeknek ajánlott, akiknek a leülés illetve a
felállás nehézséget okoz. Nagy segítséget nyújt balesetek, tartós vagy átmeneti mozgássérülés, ízületi
merevség esetén. Minden szabványos méretű WC kagylóra felhelyezhető, oldalrészén a felülést és
leülést segítő kapaszkodók találhatók. A rögzített WC magasítót a hagyományos WC-nek megfelelően
lehet használni. Magassága: 13 cm, Terhelhetősége: 100 Kg

OEP által támogatott termék

OEP ÁLTAL NEM TÁMOGATOTT REHABILITÁCIÓS ESZKÖZÖK
SALUS-SLCC 017 Gördíthető Szobai WC
Acél porral bevont keret, Könnyen gördíthető a négy darab keréken, PE wc ülőke és fekete PVC-vel
bevont párnázott ülőke, PVC-vel bevont fekete háttámla, Levehető párnázott kartámla PVC
borítással, Elhajtható és levehető műanyag lábtartó , Műanyag vödör
Kórházi vagy otthoni betegápolást segítő eszköz mozgásában akadályozott személynek. Acélcső
vázszerkezete színes szinter bevonattal készül, amely az üléshez és a háttámlához hasonlóan kiválóan
tisztítható. Gördíthetősége könnyebbé teszi a szoba wc beteggel együtt való helyváltoztatását. A
lábtartó kényelmesebbé teszi a használatot. Méretek: 82*55*92cm, Ülés szélessége: 44cm, Ülés
magassága: 51. 5cm

SALUS-SLCC 015 Fix Szobai WC
Chrome acél keret, Fix kartámasz, Kényelmes PVC szivacs ülőke, Műanyag vödör
Méretek: 44*54*85cm , Ülés szélessége: 44cm , Ülés mélysége: 44cm , Ülés magassága: 47cm
Háttámla magassága: 34cm , Terhelhetőség: 100KG
Kórházi vagy otthoni betegápolást segítő eszköz mozgásában korlátozott személyeknek. Fix helyen
használható. Acélcső vázszerkezete színes szinter bevonattal készül, amely az üléshez és a
háttámlához hasonlóan kiválóan tisztítható. Fix lábakkal készül, a lábak alján a stabilitás növelése
végett gumi bevonat található. Kartámlái fixen rögzítettek.

SALUS-SLCC 022 Összecsukható Szobai WC
Fekete, hegesztetett, acél porszórt váz, Könnyű kinyitás és összecsukás, Biztonságos rögzítési
funkciók, PE kartámasz és wc ülőke, Műanyag vödör, Méretek: 50*54*78cm, Ülés szélessége: 43cm,
Ülés magassága: 44cm
Szoba wc otthoni használatra, fix magasságú, összecsukható, háttámlával, vödör kivehető az ülőke
felhajtását követően és rendelkezik szagzáró fedéllel

Prim-U230 - Öntapadós vákuumos fali kapaszkodó
Öntapadós vákuumos fali kapaszkodó. Könnyű felszerelés és leszerelés. A felszerelés után a terméken
lévő zöld jelzés mutatja, ha biztonságosan van felszerelve a kapaszkodó, ha piros jelet lát, akkor a
kapaszkodó használata nem biztonságos!
Hosszúság: 49 cm. , Szélesség: 9 cm. , Tapadókorong átmérője: 9,5 cm

Prim-U231 - Öntapadós vákuumos fali kapaszkodó
Öntapadós vákuumos fali kapaszkodó. Könnyű felszerelés és leszerelés. A felszerelés után a terméken
lévő zöld jelzés mutatja, ha biztonságosan van felszerelve a kapaszkodó, ha piros jelet lát, akkor a
kapaszkodó használata nem biztonságos!
Hosszúság: 40 cm. , Szélesség: 10,5 cm. , Tapadókorong átmérője: 9,5 cm.

Prim- U348 – Fürdőkád Pad Kapaszkodóval
Fürdőszobai pad, műanyag, csúszásmentes, kapaszkodóval ellátott. Vízelvezető lyukak segítik a
komfortosabb tisztálkodást, és az eszköz tisztán tartását. A kádra helyezve abban semmilyen kárt
nem tesz. Színe: fehér. Méretek: 73x 36 cm, Terhelhetőség: 150 kg, Súly: 1.5 kg

SALUS-SLBC 016 – Fürdőkád Pad Kapaszkodóval
Ülőpad Mozgásában korlátozott személyek részére a tisztálkodás megkönnyítésére.
Az ülőtábla és a kapaszkodó polypropylene-ből készült. 40,5-65 cm széles kádakban használható. Az
ülőtáblán vízelvezető nyílások vannak, melyek megkönnyítik a fürdést és a termék tisztán tartását is.
Használat után öblítse le majd törölje szárazra. Szükség esetén szappanos vízzel tisztítsa meg a
terméket. Ne használjon csiszoló vagy kémiai tisztítókat, mert roncsolják az ülőke anyagát. Fertőző
betegeknél való használat után fertőtlenítő szerrel tisztítsa meg a terméket.
A termék újrahasznosítható anyagokból áll, ezért ennek megfelelően selejtezze ki. Hordozható,
könnyen szállítható. Biztonságos, stabil ülőpad.
Méretei: 71*32*19 cm Teherbírás: 100 Kg

Gurulós Tusoló Szék, Lábtartóval
Nagy kerekekkel van ellátva, hogy a páciens könnyen átszállítható legyen a hálószobából a
zuhanyzóba. Lábtartó a nagyobb kényelem és biztonság érdekében.
Alumínium váz, epoxi borítás, Ülés méret (SZ x M x H) 46 x 41 x 38 cm 100 kg-ig

Tusoló Ülőke Támlával vagy Támla Nélkül
Az ülőke behajlított formája és érdes felülete stabil megtámasztást biztosít. Perforált ülőke a víz
lecsöpögtetésére. Beépített fogantyúk a nagyobb stabilitás érdekében. Az ülőke magassága állítható
a könnyebb leülés és felállás érdekében. Alumínium váz epoxi borítással
.Ülőke magasság állíthatóság: 36-tól 46 cm-ig, Ülőke méret: 51 x 31 cm, Maximális terhelhetőség:
100 kg

Prim B1039 Állítható Magasságú Tusoló Szék
Állítható magasságú tusolószék. 8 fokozatban állítható, 2cm a fokozatok közötti távolság. A szék lábai
gumivéggel vannak ellátva, ezzel fokozva a biztonságot. Az ülőke tartós műanyagból készült, és
vízelvezető lyukak segítik a komfortosabb tisztálkodást, és az eszköz tisztán tartását. Színe: fehér.
Méretek: 52 x 31 cm, Magasság: 38-57 cm, Terhelhetőség: 120 kg

Prim B1040 Állítható Magasságú Háttámlás Tusoló Szék
Állítható magasságú háttámlás tusolószék. 8 fokozatban állítható, 2cm a fokozatok közötti távolság. A
szék lábai gumivéggel vannak ellátva. Az ülőke tartós műanyagból készült. Vízelvezető lyukak segítik a
komfortosabb tisztálkodást, és az eszköz tisztán tartását. Szerkezetileg nagyon stabil és biztonságos.
Könnyen összeszerelhető. Színe: fehér.
Méretek: 52 x 31 cm, Magasság: 38-57 cm, Terhelhetőség: 120 kg

Prim U346 Állítható Magasságú, Csúszásgátlós Tusoló Szék
Állítható magasságú tusolószék. 5 fokozatban állítható, 2cm a fokozatok közötti távolság. A szék lábai
gumivéggel vannak ellátva. Az ülőke tartós műanyagból készült, melyen egy csúszásgátló ülőbetét is
található, ezzel fokozva a biztonságot. Vízelvezető lyukak segítik a komfortosabb tisztálkodást, és az
eszköz tisztán tartását. Színe: fehér. Méretek: 41 x 29 cm, Magasság: 36-46 cm, Terhelhetőség: 130
kg

Prim U347 Állítható Magasságú, Háttámlás, Csúszásgátlós Tusoló Szék
Állítható magasságú háttámlás tusolószék. 5 fokozatban állítható, 2cm a fokozatok közötti távolság. A
szék lábai gumivéggel vannak ellátva. Az ülőke tartós műanyagból készült, melyen egy csúszásgátló
ülőbetét is található, ezzel fokozva a biztonságot. Vízelvezető lyukak segítik a komfortosabb
tisztálkodást, és az eszköz tisztán tartását. Színe: fehér. Méretek: 36 x 46 cm, Terhelhetőség: 130 kg

SALUS- SLBC005 Állítható Magasságú Tusolószék
A termék lehetővé teszi a használó számára, hogy biztonságosan és kényelmesen ülhessen zuhanyzás
közben. A terméket otthoni – és nem kórházi - használatra tervezték. Az eszköz magassága állítható.
A terméket a mindennapi tisztálkodás segítésére tervezték. Ne használja létraként, ne álljon rá. Ne
úgy használja, mint egy bútort. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak rajta. Ne szerelje át, ne
módosítsa a terméket. Ne szereljen rá új elemeket. Rendszeresen ellenőrizze, mielőtt használná,
hogy az alkatrészek stabilak és biztonságosak. Nézze át, hogy az alkatrészek megfelelően
illeszkednek-e egymáshoz. Mindig az eredeti alkatrészeket használja. Ellenőrizze, hogy az érintkezési
felületeken nem sérti-e vagy nem irritálja-e a bőrét az eszköz. Műanyag ülés alumínium cső láb és váz
szerkezet. Bőrbarát, csúszásmentes ülőfelület vízelvezető lyukakkal. Állítható magasság, stabil,
biztonságos szerkezet. Méretei: 44*50*39-57 cm , Teherbírás: 100 Kg, Ülőfelület: 35-53 cm

SALUS- SLBC004 Állítható Magasságú, Háttámlás Tusolószék
A termék lehetővé teszi a használó számára, hogy biztonságosan és kényelmesen ülhessen zuhanyzás
közben. A terméket otthoni – és nem kórházi - használatra tervezték. Az eszköz magassága állítható.
A terméket a mindennapi tisztálkodás segítésére tervezték. Ne használja létraként, ne álljon rá. Ne
úgy használja, mint egy bútort. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak rajta. Ne szerelje át, ne
módosítsa a terméket. Ne szereljen rá új elemeket. Rendszeresen ellenőrizze, mielőtt használná,
hogy az alkatrészek stabilak és biztonságosak. Nézze át, hogy az alkatrészek megfelelően
illeszkednek-e egymáshoz. Mindig az eredeti alkatrészeket használja. Ellenőrizze, hogy az érintkezési
felületeken nem sérti-e vagy nem irritálja-e a bőrét az eszköz. Műanyag ülés alumínium cső láb és váz
szerkezet. Bőrbarát, csúszásmentes ülőfelület vízelvezető lyukakkal. Állítható magasság, stabil,
biztonságos szerkezet. Méretei: 49*50*71-89 cm , Teherbírás: 100 Kg, Ülőfelület: 35-53 cm

SALUS-SLCC038 WC Magasító – SLC040 Fedéllel
Emelt WC ülőke, műanyagból. Rendkívül stabil, könnyen rögzíthető. Az elülső bevágás megkönnyíti az
intim tisztálkodást. Méretei: 40*36*10 cm , Teherbírás: 230 Kg

TSE-150 WC Magasító Felhajtható Karfával
WC ülőke egyedi igényeinek megfelelően felhajtható karfával. Csúszásmentes, szürke, műanyag
markolat, Elöl és hátul higiéniai kivágás, WC tető úgy van kialakítva hogy könnyen lehessen felnyitni
és akár el is távolítható, 3 pontban állítható magasság (65-100-135 mm magasítás), Könnyen
tisztítható sima felület, Maximális terhelhetőség: 150kg Műszaki adatok: - Méretek: 485x560x410
mm - Karfák közötti szélesség: 480mm - Szín: fehér - Tömeg: 5,7kg - karfa anyaga fehér festett acél

