BIDETTE

Därför väljer
användarna Bidette
Bidette är en lättanvänd och väldesignad bidétillsats för personer som behöver hjälp med
intimhygien vid toalettbesök. Bidette har den unika fördelen att vattenstrålen kommer underifrån,
med en pendlande rörelse, något som garanterar skonsam och effektiv rengöring för både män,
kvinnor och barn. Bidette monteras direkt på den befintliga toalettstolen och är därefter mycket
enkel att använda, sköta och hålla ren.
Bidette finns i tre modeller: R3, M3 och P12. Se följande uppslag.
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BIDETTE

Lätt att
använda

100 % ren
Den rengörande
duschstrålen kommer
underifrån, vilket gör
att du blir 100 % ren.
Fungerar lika bra för
män, kvinnor och barn.

Lätt och pedagogisk
att använda tack
vare de genomtänkta
handreglagen och
handkontakten.

Inställningsmöjligheter

Lätt att
hålla ren

Om behov finns, kan
Bidetten enkelt
anpassas efter
användarens behov
och förutsättningar.

Bidette är mycket
lätt att hålla ren.
Duschmunstycket
ligger skyddat under
toalettsitsens kant
när den inte används.
Dessutom kan delar
plockas isär vid
rengöring.

Ytterligare fördelar
-- Med några enkla inställningar kan vem som helst
använda Bidette, även den som har kognitiva funktionsnedsättningar.
-- Tål extremt hög belastning, maximalt 380 kg.
-- Lätt att kombinera med andra produkter, exempelvis
mobil duschstol, Lift och Balance.
-- Kan monteras utan åverkan. En särskild monteringssats
kan beställas. Med denna slipper man skruva i kaklade
väggar (se sid 31).
-- Kraftiga sidoförflyttningsskydd.
-- Diskret och tilltalande design.
-- Går att få i coxitläge.
-- Passar de flesta toalettporslin.
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BIDETTE P12

BIDETTE

Manuell Bidette utan torkfunktion
Bidette P12 är ett lättanvänt hjälpmedel för människor som
behöver hjälp med intimhygienen efter ett toalettbesök, men
som kan sköta torkningen på egen hand. Strålen styr användaren
med ett ergonomiskt och lättillgängligt handtag som sitter på
valfri sida om toalettens sittring. Efter rengöring används
lämpligen en handduk eller toalettpapper för att torka torrt.

Så här fungerar Bidette P12

1. Spola bort kallt vatten		

Bidette P12, HÖ. art. nr. 11 131
Bidette P12, HÖ. med armstöd, art. nr. 11 133
Bidette P12, VÄ. art. nr. 11 136
Bidette P12, VÄ. med armstöd, art. nr. 11 138

2. Duscha rent

Ingår i Bidette M3:
-- Sits, 65 mm hög
-- Duschhandtag
-- Termostatblandare med
vattenslang

Kan kombineras med:
-- Lift
-- Balance
-- Gripo Alu
410

280

90-160

225
100

370

Tillbehör:
Mjuksits

Armstöd

Hålförminskare

Alkali ph
min 6
380 kg

150 kg
Art. nr. 11 401
Innermått 490 mm
Yttermått 600 mm

Art. nr. 10 399

Art. nr. 11 277
B. 155 mm, L. 260 mm
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