Gaius Elevate

Gaius Duo

En höj och sänkbar toalett framtagen för att

4Kåpa i ett stycke utan skarvar
4 Stödhandtag med greppvänligt-

öka din livskvalitet.

Vardagsnära
lösningar

4Svensktillverkad design från Dalarna,

material och behaglig funktion
för att fälla dessa upp och ner

anpassad efter dina behov.

4 Kan fås med antimikrobiell

4 Enkel att använda för brukare samt

ytbeläggning

installatörer och servicepersonal

4 Förbättrar livskvalitén för dig som behöver
extra hjälp på toaletten

4 Höj och sänkbar upp till 35 cm
4Anpassningsbar • Tillval såsom armstöd

Svan Care har i över 20 år arbetat med lösningar
för människor som av olika anledningar behöver
hjälpmedel för att kunna utföra det som de flesta

		

• Elmotor eller gasfjäder

		

• Kompatibel med allt

		

vägghängt porslin

GAIUS
LIFE

4 Liten i storlek. Tar inte mer plats än en
vanlig toalett

av oss ser som en självklarhet. All forskning, utveckling och tillverkning gör vi själva, i nära kontakt
med de som vet vad som behövs – användarna.
Det tycker vi är vardagsnära. Det tycker vi är den
bästa lösningen.

Gaius Tvättställ

Gaius duschstol

Sense tvättställ

Sense duschstol

4Gaius Sense tvättställ är

4Ergonomiskt utformad sits som

4Tvättstället är fogfritt och därför hygieniskt och enkelt att rengöra.

4Material i mjuk integralplast som

ger en stabil sittställning.

tillverkad i komposit.

4Kontrastfärg till ingjutna stödhand finns som tillval.
4Sense finns även som hörntvättställ.

är behaglig och varm att sitta på.

4Separat höjdjusterbara armstöd.
4Lätt att fälla upp sitsen och hålla den i upprätt ställning.
4Den funktionella höjdjusteringsmekanismen möjliggör en
snabb och enkel individuell höjdjustering utan verktyg.

Gaius stödhandtag

Gaius Stödhandtag

Gaius Regal & Oval -stödhandtag

Solo och Modular duschstång & stödhandtag

4Regal och Oval wc-armstöd är

ergonomiskt och funktionellt utformade.

4Oval wc-armstöd är ergonomisk format
och möjliggör två olika greppytor.

4Vit stomme med greppytor röd/grå/gul
elastomer eller förkromad stål.

4Den funktionella justeringsmekanismen möjlig

GAIUS – effektiva
badrum för alla

4Gaius Solo är ett fogfritt stödhandtag för utrymmen
med höga krav på hygien.

4Modular levereras i delar för att enkelt bygga
anpassade lösningar

4Unikt ovalt ergonomisk form för ett säkert
och naturligt grepp.

4Levereras i färgerna röd/grå/vit

gör en snabb och enkel individuell höjdjustering
utan verktyg.

4Regal kan fås med bröststöd och det är möjlig

att integrera toalettpappershållare och larmknapp.

Svan Care AB Alvägen 1, 771 41 Ludvika, Sweden Webb: www.svancare.se
Telefon: +46 (0)240-101 02 E-post: info@svancare.se Beställningar: order@svancare.se
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GAIUS
– effektiva badrum för alla
Gaius badrumslösningar gör det enklare för personer med funktionsnedsättning och äldre att klara
sig själva i badrummet. Det minskar även arbetsbördan för assistenter och vårdpersonal. Badrummens helhetsdimensionering, placering av produkter, kvalitet på möbler- och stödhandtag har noga

Vi erbjuder behovsanpassade badrums-

Anpassade
lösningar för
olika badrumsstorlekar.

Enkelt att justera
med fjädermekanism.

lösningar. Effektiva lösningar som gör
våra badrum tillgängliga för alla

360°
Gott om
utrymme ger
rörelsefrihet.

Tåliga- och slitstarka
material.

studerats och testats med beaktande av både vårdtagarens och vårdpersonalens behov.
Användaren kan tryggt förflytta sig
genom att använda stödhandtagen.

Dimensionerade
för rörelsefrihet

Höj- och sänkbara modeller,
inga verktyg behövs.

Kontrastfärger och
indirekt ljus

Stort utbud
av extrautrustning
Självständighet
för användaren

Ergonomi för
vårdpersonal

Funktionell
badrumsinredning

5,76 m2

5,76 m2

GAIUS
CARE

GAIUS
CARE

4,50 m2

GAIUS
LIFE

Kostnadseffektiv
användning av

PERSONLIG STIL
ORIGINAL

Original är badrumslösningen som främjar rörelsefrihet
i t ex vård- & omsorgsboenden, enheter för funktions-

HOSPITAL

nedsatta, demensboenden och andra bostäder för

Hospital är utvecklat för att möta behoven hos personer som
behöver mycket hjälp men även vårdpersonalens behov, t ex
på sjukhus. Badrumslösningen ger tillräckligt med utrymme

specialbehov.

för en duschstol och två assisterande samt en duschsäng.

Badrumslösningen Gaius Life stödjer hela boendets livscykel. Det passar alla, från familjens minsta till äldsta personer, även de som behöver hjälp med att förflytta sig för
att kunna leva ett självständigt liv.

Gaius Elevates front är i
laminat och finns i standardfärgerna svart eller vit som
grundutförande. Fronten kan
även beställas enligt egna
önskemål.
Läs mer på svancare.se

ytor

