Svingbar vask

ROPOX
MISSISSIPPI

Svingbar vask Ropox Mississippi er markedets mest innovative vask for eldre og
handikappede. Markedets eneste svingbare vask svinger 180° i to ledd og kan flyttes i
henhold til behov. Denne fleksibiliteten gjør flere brukere trygge og selvhjulpne på badet,
gir omsorgspersoner et bedre arbeidsmiljø og betyr lavere kostander ved bygging og
drift av institusjoner.

Trygg
Den tryggeste måten å være på badet på, er sittende.
Den svingbare vasken gjør derfor brukeren trygg, på
det stedet i hjemmet hvor det skjer flest fallulykker,
ved at stellet kan utføres sittende på et allerede
eksisterende og fast montert sete; toalettet.
Selvhjulpen
Både stående, gående og sittende kan bruke vasken,
og flere kan bedre stelle seg selv når de kan trekke
vasken tett inntil seg, selv brukere i bakoverlent
stilling i stor rullestol med store benstøtter.

V-nr. 40-41110

V-nr. 40-41120

V-nr. 40-41130

V-nr. 40-41140

Funksjonsmål
Armen svinger

180°

Vasken svinger

180°
15 cm

Høyderegulerbar variant kan
høydereguleres

Materialer
Fleksibelt PUR skum
Aluminium
Rustfritt stål
Overflatebehandlet stål

Hovedprodukter
Varenr.

Varebeskrivelse

40-41110

Kort deksel, uten høyderegulering

Bedre arbeidsmiljø

40-41120

Langt deksel, uten høyderegulering

Flere selvhjulpne brukere betyr færre løfte- og støttesituasjoner hver dag. Når løft, støtte og forflytning ikke
kan unngås, er det større mulighet for gode arbeidsstillinger når vasken kan skyves tett inntil veggen og
omsorgspersonen får større plass og bedre tilgang til
brukeren. Såpe, tannbørste, håndkle og klut kan
plasseres på vasken ved hjelp av tilbehør.

40-41130

Kort deksel, høyderegulering med sveiv

40-41140

Langt deksel, høyderegulering med sveiv

Lavere kostnader
En omsorgsperson kan bistå flere brukere som i større
grad klarer seg selv, og mindre fysisk belastning gir
reduserte fraværskostnader. Baderommet kan bygges
mindre og fortsatt fungere godt.

Tilbehør
Varenr.

Varebeskrivelse

40-41150

Kit, oppbevaringesker og oppheng

40-40935

Overløpspropp

40-40069

Dock-In stasjon, bruker med vekt 100 kg kan
støtte seg til vasken

40-42170

Sveiv, til vask med høyderegulering

40-14680

Forlenget hendel, til blandebatteri
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