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Témakörrõl részletesen:

MOSDÓ - WC ESZKÖZEI

A nehezen mozgó betegek részére a már beépített mosdók és WC-k egyszerûen alakíthatóak át a katalógusban található
segédeszközökkel. Ezek többsége lehetõvé teszi az egészséges családtag és a mozgásban nehezített beteg számára is a mosdó
és WC használatát. Egyes termékeken észrevétlen, hogy a szoba esztétikus bútora valójában higiéniai funkcióval is ellátott.
Akár a kapaszkodó, akár wc magasító, vagy más eszköz kiválasztásában elsõdleges szempont legyen a biztonságosság, de
fontos szempont egyben a beteg életvitelét leginkább segítõ eszköz funkciója is

5 cm-es WC magasító tetõ nélkül

kód: 12062

6.400 Ft

tetõvel

kód: 12063

6.500 Ft

10 cm-es WC magasító tetõ nélkül kód: 12064
tetõvel

WC magasító 10cm-es magasítással.
Standard WC-re felhelyezhetõ.
Két csavarral könnyen rögzíthetõ.
Anyaga mûanyag.
Elöl higiéniai nyílás.
Magasítás: 10 cm
Külsõ átmérõ: 36 cm (sz) x 41 cm (h).
Terhelhetõség: 200 kg.
Könnyen tisztítható, a háztartásban használt
tisztítószerrel.

Praktikus higiéniai kivágások a maximális kényelem
érdekében. Minden standard WC-hez szerszám nélkül
csatlakoztatható. Könnyen tisztítható.
Szélesség: 36 cm
Mélység: 41 cm
Magasítás mértéke: 5 cm.
Terhelhetõség: 200 kg.

10 cm-re magasítja a wc csészét a mozgásukban
korlátozottak számára.
Elöl és hátul higéniai kivágás.
A wc tetõ kivágása a könnyû fel és lehajtást teszi
lehetõvé.
Szerszám nélkül, oldalcsavarokkal rögzíthetõ.
Torzió álló, karcmentes anyagból készült.
Súlya: 1,6 kg
Terhelhetõsége 190 kg
Magassága: 10 cm.
Szín: fehér.
Prémium kivitel.

Praktikus higiéniai kivágás a maximális kényelem
érdekében.
Minden standard WC-hez szerszám nélkül
csatlakoztatható.
Könnyen tisztítható.
Szélesség: 36 cm, mélység: 41 cm
Magasítás mértéke: 15 cm.
Önsúly: 2 kg
Terhelhetõség: 200 kg.

kód:U00006125

WC magasító kivehetõ karfával

10.900 Ft

19.000 Ft

kód: 500421

20.500 Ft

Össecsukható - hordozható szoba WC

kód: 4986

7.500 Ft
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Festett, fekete fém váz
Mûanyag kartámasz, háttámasz és ülõke.
A vödör tartozéka fedõvel együtt.
A szagmentesítés, csak a vödör eltávolításával
(hátra felé történõ kihúzás) és lefedésével olható
meg.
Belülõ szélesség: 43 cm, ülõ magasság: 44 cm,
háttámla magas-sága: 67 cm.
Fix magasságú.
Súly: 3,5 kg, terhelhetõség: 100 kg.
Összecsu-kott állapotban: 67x15x54 cm.

WC fölé helyezhetõ magasító állvány.
Nem szükséges a WC átalakítása.
Erõs acél, mûanyag bevonatú, ütésálló váz.
Állítható magasságú.
Formatervezett ülõlap higiéniai nyílásokkal elöl és
hátul.
Kartámaszok mindkét oldalon.
Szélesség: 58 cm, hossz: 48 cm.
Magasság állítása: 40-56 cm.
Beülõ szélesség a kartámaszok között: 53 cm.
Súly: 5 kg
Terhelhetõség: 165 kg.
Áraink bruttó fogyasztói árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák! Árváltozás jogát fenntartjuk.

19.000 Ft

WC ülõke felhajtható karfával.
Csúszás-mentes, fehér, mûanyag markolat
Elöl és hátul higiéniai kivágás.
A WC tetõ könnyen felnyitható és akár el is
távolítható.
Állítható magasság (65-100-135 mm magasítás)
Könnyen tisztítható sima felület.
Maximális terhelhetõség: 150 kg.
Méretek: 485x560x410 mm.
Tömeg: 5,7 kg.
Karfák közötti távolság: 480 mm.
Karfa anyaga fehér festett acél.

Felhajtható, és levehetõ kartámaszok átal
könnyebb oldalirányú mozgást tesz lehetõvé.
Tetõs kivitel.
Terhelhetõség: 110 kg-ig.
11cm-es magasítást biztosít.
Kartámaszok közötti távolság: 56 cm, belsõ méret
21x25 cm.
Anyaga: polipropilén anyagok poliglass kivitel és
PVC.
Rögzítés: 4db rögzítõ pánttal.
Súly: 2,5 kg (fedéllel).
Tisztítás: a háztartásban használt tisztítószerrel,
majd törölje szárazra.

kód: 165UK

16.500 Ft

WC magasító felhajtható karfával, állítható magassággal

WC magasító kivehetõ - felhajtható karfával - tetõvel

WC magasító állvány

kód: 12027ea

Standard WC-re helyezhetõ.
Eltávolítható, párnázott karfával, tetõ nélkül.
Fixen rögzül.
Könnyen tisztítható.
Anyaga fröcsöntött mûanyag.
Elöl higiéniai mélyítés található.
Nagy teherbírású.
Magasítás: 13 cm
Külsõ szélesség: 43 cm, külsõ hossz: 42 cm.
Önsúly: 2,3 kg.
Terhelhetõség: 135 kg.
Karfa hossza: 22 cm.
Karfa anyaga: alumínium, párnázott könyöklõvel.

11 cm-rel magasítja meg a WC ülõkét.
Az ülõfelület szivacs borítású.Közepesen puha
anyaga miatt a mûanyag ülõkékhez képest jóval
kényelmesebb.
Gyorsan felszerelhetõ, illetve eltávolítható.
Felfogatása állíthatóság a különbözõ méretû WChez: 32 cm-tõl 40 cm-ig.
Maximális terhelhetõség: 130 kg.

kód: 500421

10.200 Ft

W/1
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8.200 Ft

kód:U00006525

MOSDÓ, WC SEGÉDESZKÖZEI

kód: 12067

WC magasító fedéllel TICCO

7.220 Ft

MEDIGOR

15 cm-es WC magasító tetõ nélkül kód: 12066

WC magasító habszivacs

6.700 Ft

Súly 12064-es: 1,2 kg
Súly 12065-ös: 1,4 kg

Önsúly 12062-es: 1 kg
Önsúly: 12063-as 1,4 kg

tetõvel

kód: 12065

5.700 Ft

13 990 Ft.

Szoba WC kivehetõ karfával drive kód: C018

Állítható magasságú.
Levehetõ karfák.
Székként is használható.
Párnázott ülõfe-lülettel.
Ferde lábak nagyobb stabilitást biztosítanak.
Higiénikus, könnyen tisztít-ható.
A vödör tartozék, fedõvel van ellátva.
Szélesség: 53 cm, mélység 53 cm.
Magasság 50-60 cm között állítható + 2 cm fedlap.
Karfák közti távolság: 43 cm.
Ülõfelület 41x43 cm.
Tömeg 7 kg.
Terhelhetõség 120 kg.
Kárpit: barna mûbõr.
Anyaga: feketére festett acél váz.

Állítható magasságú, fix szoba wc.
Fehér festett acél váz.
Könnyen tisztítható, mûanyag, levehetõ ülõke és
fedõ.
Tartozék a vödör + fedõ.
A vödör az ülõke felhajtása után kivehetõ.
Leszállítás után összeszerelést igényel: 6 db
csavarral.
Karfa csúszás- mentes mûanyag, hossza: 28 cm.
Beülõ szélesség: 43 cm,
Ülõke hossza: 41 cm, ülõke szélessége: 38 cm.
Ülõlap magas-sága állítható: 40-47 cm 5 lépésben.

Szoba WC állítható, fix BRAUN

kód: C015

14.500 Ft

Szoba WC fix VITALIS

Állítható magasságú.
Szétálló lábak.
Tökéletes stabilitás.
Barna mûbõr kárpit, fekete festett fém váz.
Lábak szélessége: 53 cm, mélység: 53 cm.
Kartámaszok közötti távolság: 48 cm.
Ülõlap magassága: 54-68 cm, ülõfelület mérete:
40x40 cm.
Mûanyag wc ülõke átmérõje: 35 cm.
peremszélessége: 10 cm.
Háttámla magassága az ülõlaptól: 30 cm, lap mérete:
40x17 cm.
Beülõ szélesség: 46 cm.
Terhelhetõsége: 125 kg
Súly: 6 kg.

Fix szoba WC karfával - fedõvel

kód: U00005964

kód:U00006073

ár:21.000 Ft

kód: CWC001

36.800 Ft

MOSDÓ, WC SEGÉDESZKÖZEI

25.600 Ft

kód: 11117N-2

Gördíthetõ szoba WC TRS-130 kód: U00007877

Gördíthetõ szoba WC PRÉMIUM
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Otthoni, kórházi, vagy ápolóotthoni hasz-nálatra.
Nagy kerekei miatt beltéri transzport funkcióra is
használható.
Króm váz, levehetõ kartámaszok, levehetõ háttámasz.
Bõrbarát PU kárpitozás.
5 l-es vödör fedõvel.
Felhajtható lábtámaszok vádlitámasszal, állítható
magassággal.
4 fékezhetõ kerék.
Szélesség: 56 cm, hossz: 91 cm. Ülõlap magassága:
49 cm, szélessége: 46 cm, hossza: 40 cm.
Önsúly: 14 kg
Terhelhetõség: 160 kg.
Áraink bruttó fogyasztói árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák! Árváltozás jogát fenntartjuk.

Összecsukható, könnyen tárolható.
Rozsdamentes fém váz.
Terhelhetõség: 110 kg.
Állítható magasságú lábak 5 fokozatban.
Mûanyag karfák: 5x36 cm.
Ülõlap mérete: 43x43 cm, beülõ szélesség: 45 cm.
Ülõlap vastagsága: 2,2 cm.
Magassága a talajtól: 46-94 cm.

28.000 Ft

Puha, kipárnázott ülõlap, kihajtható, levehetõ,
párnázott kartámaszok.
Kivehetõ háttámla.
Gördíthetõ rozsdamentes kerekeken, két hátsó kerék
fékezhetõ. 4 állásban állítható
Felhajtható lábtámaszok.
Könnyen tisztítható.
Teljes szélesség: 56 cm, teljes hossz lábtartóval: 95
cm, lábtartó nélkül: 63 cm.
Teljes magasság: 95 cm.
Ülõlap hossza: 42,5 cm, magassága a talajtól. 50 cm,
szélessége: 41,5 cm.
Kerék átmérõ: 125 mm.
Maximális terhelhetõség:130 kg.
Súly: 14,5 kg.

Nagy teherbírású,130 kg-ig terhelhetõ.
Állítható magasságú: 52-64 cm.
Ülõlap szélessége: 43 cm, mélysége: 44 cm.
Háttámla hossza: 36 cm.
Összsúly: 8,5 kg.
Váz: pórszórással festett antracit.
Huzat: szürke PVC.
Fedlap külön eltávolítható.
Tartozék: wc vödör.

Szoba WC gördítheto

15 500 Ft

Acél szerkezetû szoba wc.
Terhelhetõség 300 kg.
Összecsukható, így könnyen tárolható.
10 l-es tartály.
Festett fém váz.
Mûanyag kartámaszok.
WC ülõkével és fedõvel ellátott.

Õsszecsukható - alumínium vázszerkezetû alsó végein gumidugóval .
Magassága állítható: 75-85 cm.
Ülõrész magassága: 45-55 cm.
Ülõszélesség: 43 cm.
Súlya: 8 kg.

Nagy teherbírású szoba WC

kód: U00006092

Nagy teherbírású szoba wc

16.000 Ft

Ft

MOSDÓ, WC SEGÉDESZKÖZEI

kód: 682

kód: U00006832 14.990

Fix magasságú, jól tisztítható.
Párnázott, szintetikus, csúszásmentes ülõlap és
hát-támla wc-zés alatt is.
Felhajtható ülõlap,kivehetõ vödör fedéllel.
Az ülõlap közepére vágott higiéniai nyílás lezárható
szagmentesen.
Biztosnágos széles lábak, antracit, festett fém váz.
Ülõfelület magassága: 46 cm, hossza: 40 cm.
Beülõ szélesség: 45 cm.
Karfa magassága a ülõlaptól: 27 cm, karfa hossza: 30
cm.
Háttámla szélessége x magassága: 46,5x23 cm,
magassága a talajtól: 86 cm.
Terhelhetõség: 120 kg.

Szoba WC állítható magasságú

15.240 Ft

Fehérre festett fém váz, fehér mûanyag karfa, ülõke
és háttámla.
Az ülõke fedele felhajtható.
Felhajtását követõen eltávolítható a gyûjtõtartály.
A gyûjtõtartály fedele az ülõke felhajtását követõen
felrakható.
Állítható magasságú: a ülõfelület magassága 41-51
cm között változtatható 5 fokozatban.
Szétszerelt állapotban szállítjuk.
Tartozékok: 2x2 láb, ülõfelületi keresztpánt, hátsó
keresztpánt, WC ülõke, WC háttámla, 6 db csavar +
imbusz kulcsok.

Szoba WC állítható magasságú

14.330 Ft

W/2

kód: 1684F

93.000 Ft

Otthoni, kórházi, vagy ápolóotthoni használatra.
Nagy kerekei miatt beltéri transzport funkcióra
is használható.
Mûanyag bevonatos acél váz, teljes
szélességben lábtámasz, mely könnyen betolható,
levehetõ.
Levehetõ kartámasz.
4 fékezhetõ kerék.
Szélesség: 56 cm, hossz: 56 cm.
Ülölap méretei: 48 cm x 42 cm.
Beülõszélesség: 46 cm.
Súly: 14 kg
Terhelhetõség: 140 kg.
Medigor BT 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:30/906-1006, 88/412-186
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Szoba WC fix, állítható

Ft

Szoba WC karfás textíl szék kód:GE001 80.000 Ft

Vízlepergetõ, mûanyaggal bevont acél váz.
Formázott, PU, kényelmes ülõburkolat.
Párnázott, felhajtható karfa.
4 fékezhetõ, bolygó kerék.
Állítható, eltávolítható mûanyag lábtartó.
Minden alkatrész rozsdamentes és
újrahasznosítható.
Szélesség: 64 cm, hossz:54 cm, ülõmagasság: 50
cm.
Ülõlap szélesség: 42 cm
Beülõ szélesség: 54 cm.
Súly: 15 kg.
Terhelhetõség:160 kg.

Fonott szoba WC-szék

kód: C008UK

Fa vázú esztétikus szék textíl borítással.
A magas oldalrész biztosítja a kényelmes és
biztonságos ülést, valamint a kiszálláshoz
kartámaszként funkcionál.
Vynil borítású ülõ fedlap.
Rejtett tartály, amely fogantyújával egyszerûen
eltávolítható.
Súly: 7,2 kg
Terhelhetõség: 160 kg.
Szélesség: 50 cm
Hossz: 60 cm.
Beülõ szélesség: 43 cm.

81.000 Ft

Acél vázú szoba wc-kerekesszék kód:U00006787 33.500 Ft

Tradicionális fonott szék, mely egyben szoba wc.
Diszkrét kialakításával nem utal egyáltalán
funkciójára.
Vinyl, eltávolítható ülõlap, felfelé kiemelhetõ tartály.
Szagmentesen záródik.
Szélesség:67 cm, hossz: 65 cm.
Ülõmagasság: 44 cm, ülõlap hossza: 44 cm.
Beülõ szélesség: 54 cm.
Súly: 14 kg
Terhelhetõség: 120 kg.

33.500 Ft

Felhajtható fali kapaszkodó

Alumínium váz, ide érte a kerék abroncsokat
Fekete mubor ülo és háttámla felület
Összecsukható
Szoba wc-ként és kerekesszékként is egyaránt
funkcionál
A wc használatához nem kell kiszállni a székbol
Lábtartó kihajtható és felhajtható
Vádli / sarok támasszal
Minkét hátsó kerék fékezheto
Tömör elso és hátsó gumik
Súlya: 17 kg
Összecsukva szélessége: 22 cm

Oldaltámaszos WC kapaszkodó

kód: 310045932

kód: TF001

6.990 Ft

Használat után felhajtható.
Áz álvány miatt a stabilitás kifejezettebb.
Fehér festett fém kapaszkodó.
Csavarokkal rögzül a falra.
Méretek:
aljzathoz rögzíthetõ lap 20x10 cm
függõleges állvány 4,5 x 3 cm
felhajtható rész hossza 70 cm
felhajtható rész alsó rúdjának magassága a aljzattól:
67 cm
felhatható rész felsõ rúdjának magassága a aljzattól:
87 cm.

Toalett lift

Megkönnyíti a hagyományos WC-rõl való
felállást az alacsony vízszintes rúd-ra való
támaszkodással.
Erõs, acél váz.
Állítható magasság.
Kényelmes, biztonságos.
Szélesség: 60 cm, belsõ szélesség a markolatok
között: 48 cm.
Marko-lat magasság: 67-82 cm.
Maximum ülés magasság: 80 cm.
Markolat szélessége: 5 cm, hossza: 21 cm.
A keret teljes hossza: 44 cm.
Anyaga: fehér festett acél. S
úlya: 2 kg.
Terhelhetõség: 190 kg.

kód: U00008061

510.000 Ft

Az elektromos emelõvel kialakított toalett lift lehetõvé teszi a wc használatát a
mozgásában súlyosan nehezített számára is. A liftszerûen mozgó keret mind a
felállás, mind a leülést támogatja. A segítség nélküli fel és leszállás az ápolótól
független életet biztosítja. Mindazoknak ajánljuk, akik reumatikus, vagy más ide-,
izom eredetû betegség miatt nehezen tudják használni a toalettet. Kifejezetten nagy
segítséget jelenthet a reumatoid arthritisben, scelrosis multiplexben szenvedõ,
csípõprotézis beültetésen átesetek, elhízottak és szívbetegek számára.
A elektromos toalett lift imitálja az élettani mozgást. Teljesen álló helyzetbe képes
emelni és teljes álló helyzetbõl képes ráültetni a toalettre. Lehetõvé teszi a
biztonságos, megeröltetés mentes, független wc használatot.
A wc ülõke bármely kényelmes pozícióban megállítható. Ideális választás azoknak,
akik 90 fokig nem képesek a térd, vagy csípõ izületüket behajlítani.
Letisztult, modern és elegáns kinézet. Diszkréten beolvad bármely fürdõszoba
berendezésbe. Könnyedén odailleszthetõ bármilyen beépített wc-hez.
Sima felületei könnyen tisztíthatóvá teszik.
A legalacsonyabb helyzetben az egész család használhatja. A beépített wc
semmilyen részét nem szükséges a használathoz eltávolítani.A vezetékes
távirányítóval egyszerûen fel és le mozgatható a lift.
Opcionálisan felhajtható karfák rendelhetõek.
2 db tölthetõ, hosszú élettartalmú akkumulátorral szállítjuk.
Súlya: 17,8 kg
Akkumulátor használati ideje: 15 h
Akkumlátor töltését visszajelzi a távirányító.
Teljes szélessége: 61 cm
Lábak szélessége: 12 cm
Lábak közötti belsõ távolság (a beépített wc helye): 49 cm
Karfa magassága a láb magasság beállítás szerint: 66-72 cm
Maximális terhelhetõség: 160 kg
Garancia: 2 év
Akkumulátor garancia: 1 év

Toalett lift
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Áraink bruttó fogyasztói árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák! Árváltozás jogát fenntartjuk.

4.100 Ft

Felhajtható, állványos kapaszkodó kód: 310051616 6.200 Ft

2.769 Ft

WC mellé szerelhetõ oldaltámaszos kapaszkodó:
nem szükséges oldalfal a biztonságos rögzítéshez.
Jobb és bal oldali változat kapható: a wc-n ülõ
szemszögébõl kell meghatározni. Amelyik kezével
fogja a wc-rõl való felálláskor, olyan oldali a
kapaszkodó.
Fehérre festett, fém, csavarokkal rögzíthetõ.
Vízszintes szár hossza: 70 cm,
függõleges szár hossza: 75 cm.
Rövid, oldaltámasztó szár hossza: 26 cm.

WC kapaszkodó keret

kód: U00006193

Fürdõszobában, WC-ben használható.
Felra felhajtható.
Segítséget nyújt leüléskor és felálláskor.
Általában 2 kapaszkodó felszerelése ajánlott a WC
két oldalára, egymástól 60 cm-es távolságban, a
talajtól kb.80 cm magasan.
Kerekesszékes páciensek részére a könnyebb
megközelíthetõség érdekében felhajtható.
Méret: 70 cm (hosszú) x 20 cm (széles) x 10 cm
(magas).
Maximális terhelhetõség: 120 kg.

MOSDÓ, WC SEGÉDESZKÖZEI

MOSDÓ, WC SEGÉDESZKÖZEI

Alumínium vázú szoba wc-kerekesszék kód:U00006787

Acél váz ide értve a kerék abroncsokat.
Fekete mûbõr ülõ és háttámla felület
Összecsukható
Szoba wc-ként és kerekesszékként is egyaránt
funkcionál
A wc használatához el kell távolítani a párnázott
fedlapot
Beülõ szélesség: 43 cm
Teljes hossz lábtámaszok behajtásával: 91 cm
Teljes szélesség: 60 cm
Lábtartó kihajtható és felhajtható
Vádli / sarok támasszal
Minkét hátsó kerék fékezhetõ
Terhelhetõség: 110 kg
Súlya: 23 kg
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