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Veilig douchen, baden en naar het toilet gaan. Dat kan met het 
Hygiëne en Toilet Systeem. De HTS is eenvoudig op verschillende 
manieren in te zetten: op het toilet, met een po, in de douche en 
in bad. De HTS is veilig, comfortabel en gemakkelijk in gebruik 
voor verzorgers. Zonder gereedschap stel je de stoel in een 
handomdraai in. Kan ook goed mee op reis of op vakantie.
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De Zoefzoef stimuleert kinderen bij het leren lopen, zowel binnen- 
en buitenshuis.De walker is in hoek verstelbaar. Dit creëert een 
actieve houding en stimuleert de loopbeweging. Om actief te steu-
nen op de voeten, kan de Zoefzoef zo ingesteld worden dat hij stopt 
zodra er te veel op het zadel gesteund wordt. Hierdoor kan steunen 
op het zadel steeds meer worden afgebouwd.

HTS
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.

HTS
Het Hygiëne en Toilet Systeem is veilig, comfortabel en gemakkelijk in gebruik voor verzorgers.
Zonder gereedschap stel je de douche- en toiletstoel in een handomdraai naar wens in.

Ruime keuze onderstellen
De HTS is naar diverse omstandigheden aan te passen met een ruime keuze aan onderstellen.
Met de toilet montagebeugel kan de basisuitvoering op de meeste toiletten worden gemonteerd.

Badonderstel
De basis uitvoering wordt in combinatie met het badonderstel gebruikt als badstoel. Het onderstel is 
alleen geschikt voor gebruik zonder voetenplank en niet beschikbaar voor maat 3.

Vast onderstel of verrijdbaar onderstel
In combinatie met het vaste of verrijdbare onderstel kan de HTS worden gebruikt als douche- en
toiletstoel. Het vaste onderstel is in hoogte verstelbaar en verkrijgbaar met een in hoogte verstelbare
voetenplank. Het verrijdbare onderstel is in hoogte en hoek verstelbaar, voorzien van 4 wielen en een 
in hoogte verstelbare voetenplank.

Transfer- en verzorgingsonderstel
Het hydraulische hoog-laag onderstel voldoet aan de behoeften van de gebruikers en begeleiders 
op het gebied van verzorging en transfers. In combinatie met dit onderstel is de HTS in hoogte 
verstelbaar met behulp van een voetpedaal aan beide zijden van het onderstel. De ziting kan 
gemakkelijk naar voren en naar achter worden gekanteld.

Reisonderstel
Dit lichtgewicht en ruimtebesparend onderstel kan samen met de gehele basis uitvoering worden
opgeslagen en vervoerd in de reistas.

Het Hygiëne en Toilet Systeem kan ook goed mee op reis of op vakantie.

De HTS is standaard voorzien van:

• afneembare armsteunen
• heupgordel
• zitdiepteverstelling
• rughoekverstelling

Opties:

• hoofdsteun
• romppelotten
• abductieklos
• dijbeenondersteuning
• werkblad / armondersteuning
• spatscherm
• toiletemmer
• voetenplank
• fixatiemateriaal
• diverse onderstellen
• toilet montagebeugel
• zwenkwielen
• duwbeugels
• verschillende rug- en zitkussens

TECHNISCHE GEGEVENS

HTS  Maat 1     Maat 2       Maat 3
Geschikt voor lichaamslengte 80 - 105 cm    105 - 140 cm      140 - 175 cm
Maximale belasting  34 kg     68 kg       102 kg 
Zitbreedte  20 / 25 / 30 cm     25 / 30 / 35 cm       33 / 38 / 43 cm
Zitdiepte  20 / 23 / 25 / 28 cm    29 / 32 / 34 / 37 cm  38 / 41 / 43 / 46 cm
Rughoogte  39 cm     48 cm       51 cm
Rughoek -6° - +6° - +18°     -6° - +6° - +18°       -6° - +6° - +18°
Hoogte armsteunen  14,5 - 18 cm     14,5 - 18 - 22 cm       18 - 22 cm
Zithoogte verrijdbaar onderstel  38 - 55 cm     38 - 55 cm       41 - 57 cm
Zithoek verrijdbaar onderstel  -15° - +15°     -15° - +15°       -15° - +15°
Onderbeenlengte verrijdbaar onderstel  20 - 33 cm     25 - 38 cm       36 - 48 cm
Max. hoogte boven toilet verrijdbaar onderstel 48 cm     48 cm       51 cm
Productinformatie onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen
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