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 SIDDESYSTEM

ANATOMIC FORMSTØBT HYGIEJNESÆDE

Bad- og toilet
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En kombineret bad- og toiletstol, med unikke 
justerings- og tilpasningsmuligheder.

Et godt valg, når brugeren har behov for 
individuel støtte og trykaflastning.

FAKTA
Et Anatomic formstøbt sæde kan frem-
stilles efter samme form som Anatomic 
formstøbt hygiejnesæde og omvendt.

Bestiller man et Anatomic formstøbt 
hygiejne sæde inden for to år efter at 
man har bestilt et almindeligt Anatomic 
formstøbt sæde, kan man få det til en 
særlig attraktiv pris. Det skyldes at 
Anatomic formstøbt hygiejne sæde kan 
bestilles efter samme gipsform som et 
Anatomic formstøbt sæde.

Det er også vigtigt at sidde godt på toilettet og i 
badet. Et individuelt ”skræddersyet” Anatomic 
formstøbt hygiejnesæde muliggør en funktionel 
siddestilling og kan være løsningen for personer med 
svære siddeproblemer. Anatomic formstøbt hygiejne 
sæde fungerer fint i 
kombination med understellet fra Zitzi CloZitt.

Billedet til venstre viser: Individuelt udformet hygiejne 
sæde, aftagelig polstring, multijusterbar hovedstøtte, 
sædedel med hul til toiletbesøg.

Kombineret bad- og toiletstol
ANATOMIC FORMSTØBT HYGIEJNESÆDE



Individuel hovedstøtte
Højdejusterbar hovedstøtte 
med aftagelig polstring.

Aftagelig polstring
Enkel at udskifte.

Sædedel
Med toiletåbning.

Individuelt udformet
Til hver enkelt individ.

Hovedstøtte

Armlæn

Fodstøtte

Tillvalg
Support

Hoftebælte

Urinskjold

Trin 1  Her foretages en nøje 
 undersøgelse af brugeren.

Trin 2  Erfaren personale udfører 
 selve formstøbningen.

Trin 3  Uddannet personale fra 
 Anatomic SITT er med til 
 afprøvningen ved levering 
 af hygiejnesædet.

SVENSK KVALITET OG DESIGN

Montering

Det formstøbte 
hygiejnesæde kan 
monteres på vores 
Zitzi Starfish 
pro-stel.

Produktnavn    Varenr.    HMI-nr.

Anatomic formstøbt hygiejnesæde, lille  7920-1S  43918

Anatomic formstøbt hygiejnesæde, stor 7920-1L  43919

Varenr.                Beskrivelse             
689701              Starfish Pro manuel stel, str. 1                           
689702              Starfish Pro manuel stel, str. 2                           
689703              Starfish Pro manuel stel, str. 3                           
689706      Starfish Pro stel hydraulisk højdeindstillelig, str. 1                 
689707     Starfish Pro stel hydraulisk højdeindstillelig, str. 2                 
689708     Starfish Pro stel hydraulisk højdeindstillelig, str. 3                 
689711       Starfish Pro stel el højdeindstillelig, str. 1     
689712      Starfish Pro stel el højdeindstillelig, str. 2     
689713      Starfish Pro stel el højdeindstillelig, str. 3     
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