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Svan Bidette R3 
Automatisk bidette med 

tørkefunksjon

Med fysisk eller kognitiv svikt kan intimhygiene 

være spesielt utfordrende, og hjelp kan bli 

nødvendig for å opprettholde gode hygienevaner. 

Vår automatiske Svan Bidette R3 er en gjennomtenkt 

og lett anvendelig løsning som rengjør og tørker etter 

toalettbesøk. Med en pendlende bevegelse kommer 

vannstrålen fra undersiden – noe som garanterer skånsom 

og effektiv intimhygiene for både menn og kvinner. Trykket på 

vannstrålen er en av mange innstillingsmuligheter som tilpasser løsningen til 

dine forutsetninger og behov.

Ferdig montert og tilpasset dine behov er Bidetten enkel å anvende med en 

intuitiv og brukervennlig håndkontroll.

Bidette monteres direkte på ditt eksisterende toalett, og er enkel å holde ren og 

vedlikeholde. Når dusjfunksjonen ikke er i bruk ligger den alltid skjermet under kanten 

på toalettsetet for å opprettholde hygienen. Dusjfunksjonen er også enkelt å plukke fra hverandre for rengjøring. 

Svan Bidette har et luftmunnstykke som sitter i bakkant av toalettsetet. Når viften starter, åpnes en liten luke og den varme 

luften tørker etter vask. Luft og tørk ligger også alltid beskyttet når funksjonene ikke er i bruk. 

Svan Bidette R3 passer de fleste standard toaletter og kan ellers kombineres med andre produkter fra Hepro som Svan lift, 

Svan Balance eller Gripo. Løsningen er robust og har en 6,5 cm høy sittering som kan belastes 380 kg. Stabilisatorer mot 

porselenet gjør at Bidetten tåler sideforflytning til brukere av dusj/toalettstol eller rullestol. Videre består Bidetten av en 

dusjarm, termostatbatteri med vannslange, viftehus med luftslange, håndkontroll og sittevakt. 

Svan Bidette R3 må kobles til strøm og vann før den tas i bruk.
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Modell Art. nr. HMS-nr. Nav-avtale Beskrivelse

Svan Bidette R3 
unisex

51755 199586 Post: 22  
Rangering: 3

Separat betjening av spyl/tørk

Post 20

Rangering 3

Fotkontroll til Svan Lift

Fotkontroll benyttes når man ikke klarer å 
bruke standard håndkontroll. 

Tilbehør Svan Bidette

Toalettlokk
Løst

Dette er et løst toalettlokk som ligger 
stabilt på toppen av sete, den skal løftes 
av og plasseres på siden når toalettet 
brukes.

Art. nr. HMS-nr.

51520 199569

Forhøyer sete

Hever setehøyden med 65 mm.

Art. nr. HMS-nr.

52032

Lås til støttearmlen

Brukes for å låse støttearmlene i fast 
posisjon

Art. nr. HMS-nr.

51067

Art. nr. HMS-nr.

51776

Veggfeste
Komplett sett

Brukes hvis Svan Lift skal monteres på 
vegg, der standard benene på Liften er i 
veien ved forflytning.

Art. nr. HMS-nr.

Støttearmlen til Bidette R3
Komplett

Oppfellbare støttearmlen., 
Støttearmlenene kan felles opp individuelt. 
Monteres på porselenet. Festeplate for 
håndkontroll inngår.

Art. nr. HMS-nr.

51066 199573

Art. nr. HMS-nr.

51520 199569




