
DUSJ-WC 8000+ VU
VINNER AV KATEGORI

Unisex toalett med spyl/tørk funksjon
- til veggmontering der det er sisterne i vegg

Hjelpemiddelnummer 
Dusj-WC 8000+ VU: 142022

Toalettet som kan alt
 • Spyler med temperert vann

 • Luftblandet og myk stråle

 • Tørker med varm luft

 • Integrert ladydyse

 • Demping på sete og lokk

 • Desinfisering av spyledyse

 • Luktfritt med kullfilter

 • Trådløs håndbetjening

 • Moderne design

 • Justerbar spyledyse, kan tilpasses alle 

brukere



DUSJ-WC 8000+ VU MED 
CURA CLEAN TOALETTHEIS

Når sittehøyden på toalettet 
når 55 cm vil heisen 

automatisk tilte toalettet 
fremover.

Trykkapp for nedskylling 
er plassert lett tilgjengelig 

på den medfølgende 
toalettstøtten.

Heves og senkes ved hjelp 
av en joystick plassert 
på den medfølgende 

toalettstøtten.

Smart kombinasjon - enklere hverdag
Dette er en allsidig kombinasjon av toalett med 

spyl/tørk og toalettheis.

Heisen løfter bruker fra 45 cm til 55 cm rett opp, 

deretter starter den å tilte fremover. Dette gjør 

at brukeren enkelt kan reise seg opp etter et 

toalettbesøk.

Løsningen kan benyttes på alle bad, enten det er 

vegg/gulv-avløp eller innebygd sisterne.

All betjening foregår fra toalettstøttenes forkant 

med joystick og trykknapp.

Hjelpemiddelnummer 
Dusj-WC 8000+ VU: 142022

Cura Clean toalettheis: 199707



TILLEGGSUTSTYR

Polstret sete

Gjennom-polstret uretansete som legges på eksisterende 
toalettsete.

Hjelpemiddelnummer
199755

IR-håndkontroll

Berøringsfri håndkontroll til spyl/tørk funksjon. Kan 
plasseres der det er hensiktsmessig for bruker.

Hjelpemiddelnummer
143308

Forsterket sete

Sete uten lokk med kraftige buffere slik at setet tåler 
brukere opp til 200 kg, samt sideveis forflytning fra 
rullestol. Siden lokket er fjernet vil dette gi større plass for 
store brukere.

Hjelpemiddelnummer
161937

Barnesete

Transparent barnesete som klikkes på eksisterende sete.

Hjelpemiddelnummer
199760



TILLEGGSUTSTYR

Polstring til barnesete med sprutdemper

Polstring til barnesete for trykkavlastning med 
sprutdemper i fremkant, slik at det hindrer urinering på 
gulv.

Hjelpemiddelnummer
199723

Polstring til barnesete 

Polstring til barnesete for trykkavlastning.

Hjelpemiddelnummer
199722

Desinfeksjonsvæske

Desinfeksjonsvæske for automatisk rengjøring av 
spyledyse.

Hjelpemiddelnummer
199712

Kullfilter

Kullfilter som renser luften slik at det blir luktfritt når 
toalettet benyttes.

Hjelpemiddelnummer
199716



TILLEGGSUTSTYR

Toalettstøttesystem

2 oppfellbare toalettstøtter på skinne for feste på 
veggbrakett. Her vist sammen med toalett og veggbrakett.

Hjelpemiddelnummer
079826

Veggbrakett 

Plate til forsterking av vegg der det er behov for 
toalettstøtter.

Hjelpemiddelnummer
196033

Toalettpapirholder

Toalettpapirholder for montering på toalettstøtte.

Hjelpemiddelnummer
001662

Automatisk nedskylling 

Den innebyggede sisternen er uavhengig av toalettet 
og nedskyllingsknappen radiostyrer nedskyllingen av 
sisternen fra toalettstøtten.

Hjelpemiddelnummer
199752


