VERZORGEN

Lekker samen
spetteren

Verkantelbare
douche- en
toiletstoel

Boris
De Boris is een comfortabele douche- en toiletstoel.
De anatomisch gevormde kuip biedt ondersteuning aan het
lichaam. Om de juiste hoek te vinden om tot ontspanning te
komen, kan de stoel geheel worden gekanteld door middel van
een gasveer. Dankzij de vier beremde zwenkwielen is de Boris
wendbaar in kleine ruimtes.
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VERZORGEN

Boris
Het is belangrijk om je lichaam goed te verzorgen. Een goede verzorging is niet alleen belangrijk
voor de hygiëne en gezondheid maar kan ook bijdragen aan de ontwikkeling.
Bij het verzorgen komt heel wat kijken, zeker wanneer iemand speciale verzorging nodig heeft. De
ideale werkhoogte tijdens de verzorging is voor ouders of verzorgers erg belangrijk.
Boris
De Boris is een comfortabele douche- en toiletstoel.
Standaard is de Boris voorzien van een anatomische gevormde kuip, een onderstel met 4 beremde
zwenkwielen, zithoekverstelling en mechanische hoogteverstelling.
De douchestoel kan naar wens worden uitgebreid met een hoofdsteun, kuitsteun, voetenplank,
abductieklos, werkblad en fixatiemateriaal.
Anatomisch gevormde kuip
De anatomische gevormde kuip is gemaakt van PE plastic en biedt ondersteuning aan het lichaam.
De kuip kan worden uitgevoerd met PU-kussens voor extra comfort.
Verkanteling
Om de juiste hoek te vinden om tot ontspanning te komen, kan de kuip van de Boris geheel worden
gekanteld door middel van een gasveer. Hierdoor wordt de toiletgang gestimuleerd.
Onderstel
Het stabiele onderstel is gemaakt van roestvast staal en voorzien van 4 beremde zwenkwielen,
waardoor de Boris wendbaar is in kleine ruimtes.

De Boris is standaard voorzien van:
• anatomisch gevormde kuip
• zithoekverstelling
door middel van een gasveer
• mechanische hoogteverstelling
• onderstel van roestvast staal
• 4 beremde zwenkwielen
diameter 100 mm
Opties:
•
•
•
•
•

hoofdsteun
abductieklos
werkblad
toiletemmer incl. deksel
voetenplank opklapbaar
in hoogte, knie- en voethoek
verstelbaar
• fixatievest
• heupgordel
• zitschaalbekleding
bestaande uit 2 delen

TECHNISCHE GEGEVENS
Boris
Maat 0
Maat 1
Maat 2
Geschikt voor lichaamslengte
115 - 130 cm
130 - 150 cm
150 - 170
Maximale
belastingstimuleert kinderen 60
80 kg zowel binnen100 kg
De Zoefzoef
bijkghet leren lopen,
Zitbreedte voorzijde
31 cm
36 cm
41 cm
en buitenshuis.De walker is in hoek
verstelbaar.31 Dit
creëert een
Zitbreedte achterzijde
26 cm
cm
36 cm
Zitdiepte
cm
36 cm
cm
actieve houding en stimuleert de31loopbeweging.
Om actief te41steuZithoek
-5° / +30°
-5° / +30°
-5° / +30°
nen op de voeten, kan de Zoefzoef
zo ingesteld51 worden
dat hij
stopt
Rughoogte
49 cm
cm
56 cm
zodra er te veel op het zadel gesteund
wordt. Hierdoor
kan steunen
Onderbeenlengte
38 cm
38 cm
48 cm
Afmetingen frame (L x B)
65 x 61 cm
65 x 63 cm
65 x 65 cm

op het zadel steeds meer worden afgebouwd.

Productinformatie onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen

Maat 3
170 - 190 cm
100 kg
46 cm
41 cm
46 cm
-5° / +30°
61 cm
48 cm
70 x 70 cm

Maat 4
175 - 195 cm
150 kg
51 cm
46 cm
48 cm
-5° / +30°
65 cm
48 cm
70 x 74 cm
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