
Yksilöllinen suihkutuoli

Yksilöllisesti valmistettu 
päätuki
Korkeus- ja kulmasäädettävä, 
irroitettava päällinen

Irroitettava päällinen
Helppo vaihtaa

Istuin
Tehdään yksilöllisesti 
avoimeksi hygienian 
hoitoa varten

Yksilöllisesti muotoiltu Anatomic WC-suihkuistuin ja sen toiminnallinen 

asento voivat olla ainoa ratkaisu henkilöille, joilla on yksilöllisiä haasteita 

istumisasennossa. Sopii erityisesti henkilöille, joilla on erityisiä tuen 

ja/tai paineenalennuksen tarpeita. Yksilöllinen suihkuistuin tehdään 

skannaustekniikan avulla. Lisävarusteet, kuten pääntuki, jalkatuki, 

käsinojat, vyöt ja valjaat, voidaan kaikki valmistaa räätälöidysti kullekin 

käyttäjälle. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi hygieniaistuin 

voidaan asentaa Starfish-alustakehikkoon.

Yksilöllisesti valmistettu
Kaikkiin yksilöllisiin tarpeisiin

Step 1  Suoritamme perusteellisen istuma-
asennon analyysin käyttäjästä.

Step 2  Ammattilaisemme tekee asiakkaasta 
muotin ja skannaa sen.

Step 3  Rehacon koulutettu ammattilainen 
asentaa lopullisen Anatomic-istuimen toimituk-
sen yhteydessä.

Yksilöllinen Anatomic
WC- ja Suihkuistuin



Yksilöllinen Anatomic
WC- ja suihkuistuin

Starfish Pro -manuaalinen
Kiinteä alusta, mutta mekaaninen
istuinkorkeuden säätö (ilman työ-
kaluja) 53-63 cm:n välillä.

Starfish Pro Hydraulinen
Hydraulisesti säädettävä istu-
inkorkeus 53-78 cm:n välillä.

Starfish Pro Sähköinen
Sähköinen säätö 53-78 
cm:n istuinkorkeuden 
välillä.

WC-suihkuistuimessa on kaikki Anatomic Sitt -istuimen 

edut. Yksilöllisesti suunnitellussa Anatomic -istuimessa 

huomioidaan käyttäjän toiminnallinen istuma-asento, 

joka auttaa käyttäjää huolehtimaan hygieniastaan 

suihku- ja WC-käyntien aikana. Anatomic WC-suihku-

istuin on ehdoton käyttäjille, joilla on yksilöllisen tuen ja 

paineenalennuksen erityistarpeita.

Verhoilu
Anatomic WC-suihkuistuimissa on painetta tasaava ma-

teriaali, joka on suunniteltu erityisesti hygieniatilanteisiin. 

Se hylkii nesteitä ja likaa sekä tuntuu miellyttävältä kehoa 

vasten. Yksilöllisesti suunnitellussa Anatomic WC-suihku-

istuimessa on toiminnallinen istuma-asento, joka auttaa 

yksilöä huolehtimaan hygieniasta suihku- ja WC-käyntien 

aikana.

Säädettävä istuin- ja lantiokulman säätö
Yksilön toiminnalliseen ja tuettuun istuma-asentoon 

tarvitaan kiinteitä tuentaratkaisuja.  Istuimen dynaamisuus 

antaa istumiseen liikkumisvapautta, vaihtelua sekä 

rauhoittaa ekstensiospastisuutta. Istuimen kuori on 

valmistettu polyeteenimuovista, joka mahdollistaa 

liikkumisen.

Yhteensopivat kuljetusalustat
Starfish Pro -alusta.

Saatavana 3 eri kokoa ja eri mallia. Lisätietoja Starfish Pro 

-alustasta saat verkkosivuilta www.rehaco.fi.



Päätuki Päätuki, pitkä Yksilöllinen päätuki

Kaatumaesteet

Alusastia

Pöytä

Jalkatuki Pohjetuki

Exempel på tillbehör

Jalkalaudan pehmus-
te  

Sternum -liivi H-liivi Lantiovyö Antirotaatiolan-
tiovyö

Rannemansetit

Erilliset jalkalaudat 
säädöllä

Nilkkamansetit

Käsituki
koko 1

Käsituet alarun-
gosta

Työntökahva

Käden taaksemeno 
suoja

Säädettävä lonkka-
selkäkulma

Yläohjurit

Käsituki
koko 2

Lisävarusteita

2447737-22447737-2
info@rehaco.fiinfo@rehaco.fi
p. +358 040 7055886p. +358 040 7055886
www.rehaco.fiwww.rehaco.fi


