
 

Cobi Rehab XXL WC- ja suihkutuolit 325 kg

Cobi Rehab suihkutuoli, pienipyöräinen 8” renkailla (125 mm) on yksi mark-
kinoiden vahvimmista suihkutuoleista, jonka painokapasiteetti on hulppeat 325 
kg. Tuoli on toimiva, ja sitä on kevyt liikutella. Uusi hygienia-aukollinen istuin 
mahdollistaa hyvän intiimihygienian. Alusastia vakiovarusteena. Reisituki- /
 amputatiotuki saatavana lisävarusteena.

Saatavana myös Cobi Rehab kelattava suihkutuoli 24” kelausrenkailla. 
Kelattava malli on ominaisuuksiltaan ja vakiovarusteiltaan kuten pienipyöräinen-
kin, mutta takapyörinä on 24 tuuman itsekelattavat umpikumirenkaat.

Kaksi kokoa: istuinleveydet 61 cm tai 71 cm.
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Tekniset tiedot

“Sisältä leveä - ulkoa kapea” uusi istuin

Reisi-/amputaatiotuki (vas/oik) 
lisävarusteena.Kelauspyörän jarrut ja alusastia mukana vakiona.Sivulle kääntyvät käsi- ja jalkatuet

Uusi takaa avoinainen istuinaukko ja kansi. Istuinpehmuste on 5 cm 
paksua PUR-vaahtomuovia.

Cobi Rehab suihkutuolien istui-
men leveys on 61 tai 71 cm. 
5 cm paksu PUR-pehmuste ja 
7 cm:n vapaa tila käsinojien vä-
lissä mahdollistaa lisätilan ja ke-
hon massan putoamisen alaspäin 
eikä sivuille. Pienen ulkoleveyden 
ansiosta XXL-suihkutuolit mahtu-
vat lähes kaikista ovista. 

Bariatrisissa tuotteissa jalkatuet 
ovat usein heikoin kohta. XXL- 
jalkatuet kestävät kumpikin yli 100 
kg:n painon ja ovat sivullekäännet-
täviä ja sivu- ja leveyssäädettäviä, 
joten pääsy intiimihygieniaan on 
mahdollista, ja henkilöt, joiden 
rasvakudos on sijoittunut jalkojen 
sisäpuolelle, voivat istua jalat erillä 
toisistaan   (jopa 110 cm) ja silti saa-
vat jaloille tukea. Myös jalkatuissa 
on miellyttävät PU-päällysteet.

Selkänojan ja istuimen välissä 
on 32 cm vapaata tilaa. Tämä 
antaa tilaa mahdolliselle bul-
bose gluteal -alueelle, mutta 
myös mahdollistaa hoitajien 
asentaa nostoliinat ja asettaa 
käyttäjä tuoliin paremmin.

 

Yksi ainutlaatuisista uusista 
ominaisuuksista on uusi istuin,  
jossa on takaa avoin 44 cm pit-
kä reikä, jonka levein kohta on 
22 cm. Tämä mahdollistaa tuolin 
oikean käytön, helpottaa hoita-
jien pääsyä ja välttää tapauksia, 
joissa tuotokset päätyy paikkoi-
hin, joihin sen ei ole tarkoitus 
päätyä!

Bariatriset käyttäjät eivät 
yleensä ulotu käsillään syvälle 
tuoliin sijoitettuihin käsinojiin. 
Siksi Cobi Rehab -tuoleissa on 
64 cm pitkät käsinojat, jotka 
ulottuvat 7 cm istuimen etupu-
olelle. Se mahdollistaa käyttäjän 
pääsyn tuoliin itse. Kääntyvät 
käsinojat voidaan ottaa myös 
kokonaan pois. 


