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Sanmedi Solo toiletlift

Sanmedi Aquila badlift



De Sanmedi Solo toiletlift is een eenvoudige, functionele oplossing 
voor personen die moeite hebben met zelfstandig gaan zitten 
en opstaan van het toilet. De door een accu aangedreven lift 
ondersteunt een natuurlijke sta-op beweging, door de gebruiker 
langzaam op en van het toilet te tillen met een simpele druk op de 
knop.

Eenvoudig in gebruik
De Solo toiletlift is voorzien van comfortabele armsteunen. De 
ingebouwde schakelaar in de armsteunen (links of rechts naar keuze) 
is eenvoudig te bedienen. Een afstandsbediening ter vervanging van de 
schakelaar is optioneel leverbaar. De armsteunen kunnen onafhankelijk 
van elkaar worden opgeklapt om meer ruimte te creëren voor het 
maken van een transfer. De Sanmedi Solo toiletlift is door de compacte 
uitvoering toe te passen in vrijwel elke toiletruimte. De hoogte kan 
door middel van verstelbare poten aangepast worden. Voor een 
verhoogd toilet is een speciale uitvoering leverbaar.

Zelfredzaamheid
De toiletlift bevordert de zelfredzaamheid en stelt gebruikers in staat 
om onafhankelijk gebruik te maken van het toilet.
Als ondanks het gebruik van de toiletlift het zelfstandig naar het toilet 
gaan niet mogelijk is, kan de toiletlift een belangrijke rol spelen bij 
het voorkomen van lichamelijke klachten van hulpverleners, omdat zij 
minder handelingen behoeven te verrichten om de noodzakelijke hulp 
te bieden.

Het nemen van een bad kan naast een ontspannen gevoel ook 
een therapeutische werking hebben op bijvoorbeeld spieren. Voor 
diegenen die moeite hebben met in en uit het bad stappen, biedt 
de Sanmedi Aquila badlift een uitkomst.

Vormgeving
Door de lengte van het zitgedeelte en de mogelijkheid om de lift ver 
achterin het bad te zetten kan de gebruiker diep in het bad komen 
en ontstaat er meer beenruimte, tot 10 cm meer dan bij vergelijkbare 
badliften. De extra hoge instelbare rugleuning geeft maximale steun, 
terwijl er genoeg armruimte beschikbaar blijft. De instelbare hoek 
tussen rugleuning en zitting geeft extra zitcomfort. Deze instelbare 
hoek kan ook in geval van bijvoorbeeld stomadragers een optimale 
situatie bieden voor het verzorgen en beschermen van de stoma.
Door het toepassen van accessoires is de Aquila badlift geschikt voor 
gebruik in diverse baden en aan te passen voor gebruik door kinderen.

Veilig en eenvoudig in gebruik
De sterke zuignappen aan de poten van de Sanmedi Aquila badlift 
zorgen voor stabiliteit tijdens het gebruik. De motor werkt op een 
oplaadbare batterij, waardoor het gevaar van elektriciteit in de 
badkamer wordt vermeden. Een indicatielampje voor het opladen van 
de batterij zit in de afstandsbediening verwerkt.
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