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Elexo XXL Douche-toiletstoel hoog / laag
Het verzorgen van obesitas-cliënten op traditionele douchetoiletstoelen is zwaar werk. Het verplegend personeel staat
noodgedwongen in een onnatuurlijke houding en heeft te
kampen met statische rugbelasting. Met de elektrische traploos in hoogte verstelbare Elexo XXL douche-toiletstoel biedt
Lopital verlichting.
De elektrische traploos in hoogte verstelbaarheid zorgt ervoor
dat de stoel in zijn hoogste stand een maximale kantelverstelling van 20 graden bereikt zodat er een optimale zitbalans
voor de cliënt ontstaat. Ook de verzorging heeft in deze stand
optimaal bereik.
De cliënt zal veel comfort ondervinden van de ergonomisch
gevormde zitting, de verlengde volledig wegdraaibare arm
steunen en de comfortabele kuitsteun.

• Maximale belasting 220 kg.
• Kantelverstelling van 0 tot 20 graden.
•	Eenvoudig elektrisch hoog / laag verstelbaar middels
handbediening voorzien van accu-indicatie.
• 3 kunststof dubbel geremde zwenkwielen.
• 1 richtingswiel.
• Door het toepassen van 2 hefmotoren zeer stabiel.
• Geleider voor toiletemmer of ondersteek.
• Voorzien van slaapstandfunctie na 60 minuten.
• Eenvoudig oplaadbaar met meegeleverde lader.
• Verlengde volledig wegdraaibare armsteunen.
• Tweedelige zitting met opening aan voor- en achterzijde.
• Ergonomisch kuitsteun.
• Wegdraaibare en afneembare voetsteunen.
Opties
• Art.nr. 6950 1104 Kunststof ondersteek met deksel.
• Art.nr. 6950 1120 Veiligheidsgordel.
• Art.nr. 6975 8045 Vierpunts veiligheidsgordel.

Geschikt voor mensen
met een matige tot
ernstige beperking

Geleider voor RVS toiletemmer of
ondersteek.

Noodstop.

Onafhankelijk wegdraaibare armsteunen.

Wegdraaibare en afneembare voetsteunen.

Oplaadpunt met magneetkoppeling.

Elexo XXL laagste stand.

Elexo XXL hoogste stand met 20 graden kantelverstelling.

Douche-toiletstoelen

Ergonomisch gevormde zitting voor
toiletgebruik.

Technische details
• Max. belasting

220 kg

• Draaicirkel

135 cm

• Eigen gewicht

71 kg

• Elektrische aansturing

24V

• Zitbreedte

70 cm

• Accucapaciteit

2 x 12V, 7.2Ah

• Zitdiepte

54 cm

• Lader	220V 50 / 60Hz 500mA

• Zithoogte (verstelbaar)

50 tot 105 cm

• Totale lengte basisframe

114 cm

• Totale breedte basisframe

89 cm

• Kantelverstelling

0 tot 20 graden

Magnetische koppeling
• Veiligheid	-

Noodstop

-

Nooddaalknop

IPX4

Douche-toiletstoelen

• Waterdichtheid

Aan / uit schakelaar

-

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be
Al de door Lopital geproduceerde hulpmiddelen voldoen aan de volgende geldende normen: MDD 93/42 EEG, NEN-EN-ISO 14971, NEN-EN 12183, ISO 17966,
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016/C12:2018, NEN-EN 12182, ISO 60601, EN ISO 60601-1-2, EN ISO 60601-1-6, EN ISO 62366, CAN/CSA 60601, ANSI/AAMI ES 60601-1

