aangepast sanitair
Zorgtoiletten
en
Flexibele badkamers

Sanmedi bv is sinds 1981 importeur van aangepast sanitair voor gehandicapten en
senioren. Wij hebben ons de afgelopen 35 jaar gespecialiseerd in de levering van
producten die het mogelijk maken om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
Hierbij is rekening gehouden met veiligheid, hygiëne, functionaliteit en comfort.
De stijlvolle en ergonomisch gevormde producten zijn leverbaar in alle prijsklassen.
De gevarieerde uitvoering van de producten zorgt ervoor dat deze te combineren
zijn in bestaande situaties. Het ruime assortiment biedt niet alleen voordelen in
thuissituaties, maar ontlasten ook verpleegkundigen in ziekenhuizen, instellingen en
hospice.
In ons assortiment vindt u o.a. douche-wc’s, handgrepen, toiletsteunen, tilsystemen
voor het toilet, aangepaste closetzittingen, in hoogte verstelbare systemen
(wastafels, toiletsteunen, baden, douchebrancards, aankleedtafels en
toiletsystemen), badliften en stoma toilettafels. Dit assortiment wordt regelmatig
aangevuld met noviteiten.
Advisering, offertes opstellen en huisbezoeken
Wij als Sanmedi bieden u de mogelijkheid om met u mee te denken, adviezen uit te
brengen, we kunnen een vrijblijvende offerte voor u opstellen en u in contact te
brengen met uitvoerende bedrijven die kennis hebben van onze producten. Ook
bezoeken op locatie, in samenwerking met een ergotherapeut, WMO adviseur of
een uitvoerende instantie behoort tot de mogelijkheden.
Servicecontracten
Om de producten optimaal te laten functioneren en slijtage van onderdelen in een
vroeg stadium op te sporen en te vervangen om vervolgschade te voorkomen,
bieden wij de mogelijkheid een servicecontract af te sluiten op de Closomat
zorgtoilet en Sanmedi Circumani Uspa, ook in combinatie met Sanmedi Staopsystemen en toiletliften.
Het contract kan worden afgesloten door de rechtmatige eigenaar van de
douchewc. In veel gevallen zal dit de gemeente van uw woonplaats zijn, uw
zorgverzekeraar of een woningcorporatie. In dat geval kunt u dit formulier aan hen
overhandigen, waarna zij de keuze hebben welk servicecontract ze eventueel zullen
afsluiten.
Toonzaalbezoek
Sanmedi is op werkdagen geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30
uur tot en met 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot en met 16.00 uur.
Wij verwelkomen u graag in onze toonzaal. U dient hiervoor wel van tevoren een
afspraak te maken! U weet dan zeker dat de toonzaal beschikbaar is en dat we tijd
hebben om u te woord te staan en te adviseren. Ons telefoonnummer is 0251316482.
Service meldingen
Zelfs producten van goede kwaliteit hebben af en toe service nodig!
Om uw service aanvraag snel en efficiënt te laten verlopen, maakt u gebruik van
onze service module die te vinden is op onze website: www.sanmedi.nl
Op deze manier beschikken wij over de juiste en houden wij u van begin tot einde
op de hoogte van de status.
Sanmedi bv, Populierenlaan 59 1911BK Uitgeest
T: 0251-316482
W: www.sanmedi.nl
E: info@sanmedi.nl

CLOSOMAT® zorgtoilet
de enige XL douchewc

- optimale hygiëne
- veilig in gebruik
- uit te breiden met
vele opties



voor iedereen die het onderlichaam wil reinigen met water, noodzakelijk
vanwege een beperking of uit luxe



deze XL douchewc is geschikt voor iedereen tot een gewicht van 380 kg



personen die een zware transfer maken vanuit een rolstoel, personen die niet
stil kunnen gaan of blijven zitten



in combinatie met een Sanmedi toiletliften of sta-opsystemen

Closomat is een complete closetcombinatie, uitgevoerd met
een warm-water-onderdouche, voorzien van een
ingebouwd pompsysteem dat zorgt voor constante
waterdruk en een föhn voor warme luchtdroging.
Standaard heeft de Closomat een XL toiletpot, waarin
zowel de onderdouche en föhn zijn verwerkt. Een optioneel
te bestellen XXL toiletzitting verhoogd het maximaal
gebruikers-gewicht van 190 kg naar 380 kg.
De Closomat werkt een standaard programma af, zonder
allerlei knopjes in te hoeven drukken, hiermee is deze
uiterst gebruiksvriendelijk.
Waarom een zorgtoilet
-

Closomat Zorgtoilet heeft een grotere zitting
waardoor mensen met een beperking, die meer
steun en stabiliteit nodig hebben, goed gebruik van
het toilet kunnen maken

-

Closomat Zorgtoilet heeft een onderdouche met
luchtdroging zodat mensen die zichzelf niet kunnen
reinigen dit toch zelfstandig kunnen doen

-

Closomat Zorgtoilet is geschikt voor gebruikers tot
380 kg en is tevens het enige spoel-föhntoilet voor
mensen met Obesitas.

-

Closomat Zorgtoilet kan en mag in geen enkele
instelling, ziekenhuis, revalidatie-centrum
ontbreken, want hoe moet iemand na een "CVA" of
met andere lichamelijke beperkingen zich anders
reinigen na het toiletgebruik?

-

Closomat Zorgtoilet is eenvoudig in gebruik en
hierdoor ook geschikt voor personen met een
verstandelijke beperking.

-

Closomat Zorgtoilet is te combineren met
tilliftsystemen, sta-opsystemen en elektrisch
verstelbare toiletliften

Standaard functies:
 XL toiletpot met krachtige onderdouche (sproeit
rechtstandig omhoog), voorkomt ontstekingen
 een föhn met extreme droogkracht, dit voorkomt
smetplekken
 tijdens het gebruik van de onderdouche, wordt ook
de ontlasting weggespoeld wat nare luchtjes
voorkomt
 geschikt voor zeer intensief gebruik
 voorsprong 73 cm, waardoor de Closomat geschikt
is voor rolstoel gebruikers die een transfer maken
 lange levensduur
 voldoet aan de gestelde eisen van het KIWA
 de Lima Vita, wandhangend model, kan in
combinatie met een elektrisch hoog-laag systeem
worden geleverd, max. gebruikersgewicht: 120 kg

Optioneel leverbaar:
zachte zitting zowel voor
volwassenen als voor kinderen,
alleen leverbaar in blauw

maternity (vaginale)
onderdouche, spoelt gelijktijdig
met de anale onderdouche

mogelijkheid om diverse
onderdelen te omkleden
met zacht materiaal
(bepolstering)

diverse afstandsbedieningen
(pneumatisch, infrarood of met
bewegingssensor)

onafhankelijk van
elkaar opklapbare
toiletsteunen

verhogingssokkels die
het staand closet
verhogen met 2,5 – 5
– 7 of 10 cm

de Closomat Palma Vita is na
aanpassing ook overrijdbaar
door een speciale toiletstoel,
op verzoek ook leverbaar als
zelfrijder (grote wielen)

mogelijkheid om
diverse onderdelen te
omkleden
met zacht materiaal
(bepolstering)

fixatiemateriaal

XXL Zitting
XXL zitting zorgt niet alleen voor een grotere opening en zitvlak, maar ook voor meer draagkracht. Het
gebruikersgewicht wordt hiermee verhoogd van 190 kg naar 380 kg. Bij gebruik van de XXL zitting
dient de deksel verwijderd te worden.

Toiletliften en sta-op systemen

 traploze bediening
 neemt weinig ruimte in
 simpel te bedienen in de
armleggers
 behoeft geen montage
 opklapbare armleggers
met veer, waardoor
deze in iedere gewenste
stand blijven staan
 robuust en veilig in
gebruik
 d.m.v. stelpoten is de lift
tot 10 cm in hoogte
verstelbaar
 ook te gebruiken in
combinatie met een
douche-föhn toilet

Het Sanmedi sta-op systeem is een eenvoudige, functionele
oplossing voor personen die moeite hebben met zelfstandig gaan
zitten en opstaan van het toilet. Deze lift ondersteunt een
natuurlijke sta-op beweging, door de gebruiker langzaam op en
van het toilet te tillen met gebruik te maken van de schakelaar in
de armsteunen.
Toiletverhoging
Het verhogen van het bestaand toilet lijkt een juiste oplossing om
probleemloos te gaan zitten of op te staan bij verminderde
spierkracht. Voor een goede stoelgang is het echter beter om het
toilet op een standaard hoogte te houden. Het sta-op systeem
biedt uitkomst.
Zelfredzaamheid
De toiletlift bevordert de zelfredzaamheid en stelt gebruikers in
staat om onafhankelijk gebruik te maken van het toilet.
Sanmedi verticale toiletlift
Wanneer de natuurlijke sta-op beweging niet gemaakt kan
worden, door bijvoorbeeld problemen met heup- of
kniegewrichten, zoals bij een artrodese, dan kan de verticale
toiletlift een uitkomst bieden.
Het Sanmedi Sta-op systeem en de verticale toiletlift is door de
compacte uitvoering toe te passen in vrijwel elke toiletruimte.
TL-50
Sanmedi Basic Sta-op systeem met opklapbare
armleggers, ook geschikt voor USPA toiletzitting met
onderdouche en föhn.
Dit systeem werkt op 1 motor, geschikt voor een
gebruikersgewicht tot max. 110 kg.
Het goedkoopste sta-opsysteem!
TL-100
Sanmedi Sta-op systeem voor toilet met vaste
armleggers, bediening in beide armleggers, ook geschikt
voor de USPA SA-7100E+
Totale breedte: 630 mm, breedte tussen de armleggers:
510 mm. Gebruikersgewicht tot 150 kg
TL-100-XL
Sanmedi Sta-op systeem XL voor toilet met vaste
armleggers, bediening in beide armleggers, ook geschikt
voor de Closomat zorgtoilet.
Totale breedte: 790 mm, breedte tussen de armleggers:
680 mm. Gebruikersgewicht: tot 220 kg
TL-200
Sanmedi toiletlift, verticaal, met vaste armleggers,
bediening in beide armleggers, ook geschikt voor doucheföhn toiletten.

Sanmedi toiletlift opbouwmodel, TL-240 TopCare

Sanmedi elektrisch in hoogte verstelbaar toilet,
geschikt voor opbouw, inclusief luxe toiletsteunen.
Verstelbaar tussen 400-750 mm, inclusief Geberit
inbouwreservoir, exclusief toiletpot.
Ook geschikt voor douchewc, de aansluitset
hiervoor apart bijbestellen.
Optioneel te voorzien van kantelsysteem voor de
toiletpot, met een verstelbereik van -2 tot +10
graden.
Dit product is ook aan te passen voor een
combinatie met een Closomat Lima Vita!

Sanmedi toiletlift inbouwsysteem, TL-260 Care of TL-270 Care+
TL-260
Sanmedi elektrisch in hoogte verstelbaar toilet, geschikt voor inbouw, inclusief standaard
toiletsteunen.
Verstelbaar tussen 400-750 mm, inclusief Geberit inbouwreservoir, exclusief toiletpot.
Ook geschikt voor douchewc, de aansluitset hiervoor apart bijbestellen.
TL-270
Sanmedi elektrisch in hoogte verstelbaar toilet, geschikt voor inbouw, inclusief luxe
toiletsteunen.
Verstelbaar tussen 400-750 mm, inclusief Geberit inbouwreservoir, exclusief toiletpot.
Ook geschikt voor douchewc, de aansluitset hiervoor apart bijbestellen.
Standaard voorzien van kantelsysteem voor de toiletpot, met een verstelbereik van -2 tot +10
graden.

Sanmedi Circumani Uspa 7000+ serie
De Sanmedi CIRCUMANI Uspa 7000+ serie bestaat uit closetzittingen met
onderdouche, föhn en geurafzuiging voor montage op de (bestaande) closetpot

-

extra krachtige föhn

-

onbeperkt spoelen
met warm water

-

voordelig in aanschaf

De oplossing om een standaard toiletsituatie eenvoudig aan te passen

Geschikt voor personen met een maximaal gewicht van ca 100 kg, mits deze
normaal plaats kunnen nemen en stil kunnen blijven zitten.

Standaard functies:
-

anale en vaginale onderdouche

-

instelbare positie, straalsterkte van de
onderdouche

-

instelbare heen-en-weergaande
douchekop voor een groter bereik

-

instelbare pulserende massagestraal

-

instelbare water- en luchttemperatuur

-

geurafzuiging

-

afstandsbediening of
bedieningspaneel

-

vereenvoudigde afstandsbediening
met makkelijk bedienbare knoppen
optioneel leverbaar

-

herkenningsoog (‘zittingcontact’)

-

zitting en deksel met ‘soft close’
demping

-

krachtige douche-straal

-

voldoet aan de Kiwa-eisen.

-

instelbare verwarmde closetzitting

-

closetzitting met spatrand

-

speciale instelling voor kinderen
mogelijk

-

de elektronica van de SA-7100+ is
achter de zitting geplaatst, hierdoor
zijn toiletsteunen optimaal toe te
passen

-

de deksel kan eenvoudig worden
verwijderd om meer ruimte te creëren

-

Service- en garantiereparaties worden
door onze eigen servicedienst op
locatie uitgevoerd

-

Ook te combineren met een sta-op
systeem

Paslijst: zie onze website of vraag een paslijst aan!

Flexibiliteit, ook in de kleinste ruimtes

Optimaal benutten
van de ruimte
Flexibel in gebruik
Unieke producten

Aqualine flexibele badkamers voor handmatige verstellingen

De filosofie van Aqualine en Sanmedi

Aqualine producten zijn gemaakt van degelijk en sterk materiaal
volgens Scandinavische normen en uitstraling. In de
Scandinavische landen gaan ze er vanuit dat een aanpassing
noodzakelijk is voor alle personen in een huisgezin, niet alleen
diegene met een lichamelijke beperking.
De Elektrisch verstelbare wastafelframes, baden, douchebrancards
en aankleedtafels zijn ontworpen voor veelvuldig gebruik en
eenvoudig te bedienen, zowel voor de gebruikers als hulpverleners.
Met de nieuwe lijn bestaand uit de Swing wastafels, Loire
toiletsteunen, douchezitjes en ook de Support wastafel wordt de
ruimte optimaal benut, waardoor voor kleine badkamers waar
normaal geen aanpassingen mogelijk zijn, er toch een oplossing is.

•

De swingarm verbetert de flexibiliteit doordat de wastafel in
vrijwel iedere positie gedraaid kan worden zonder dat er
veel ruimte vereist is en geeft hierdoor meer
bewegingsruimte voor de (rolstoel)gebruiker en
hulpverlener.

•

Het golf design van de Loire toiletsteun en de optioneel te
plaatsen knop bovenop geven de gebruiker in vrijwel alle
situaties de steun om een goede transfer te maken.

•

Blijkt er in de praktijk toch een hoog-laag verstelling
noodzakelijk te zijn voor zowel de wastafel als de
toiletsteun, dan is dat te realiseren met een muurplaatje die
door middel van een hendel een handmatige verstelling
mogelijk maakt.

•

Aqualine opklapbare “soft” douchezitjes, leverbaar met of
zonder steunpoot.
De zitjes zonder steunpoot zijn optioneel ook in handmatig
in hoogte verstelbaar met een verstelbereik van 125 mm.
Belastbaar tot: 150 kg, met steunpoot tot 200 kg.

•

De Support wastafelunit is te gebruiken voor mensen met
redelijke sta-functie. De 3 geïntegreerde grepen maken het
staan extra veilig en werken ruimtebesparend. Deze
wastafelunits zijn verkrijgbaar voor vaste montage,
handmatig of elektrisch in hoogte verstelbaar om de
perfecte hoogte te kunnen bereiken.

•

In dezelfde kleurstelling, ook van zacht materiaal is ook
leverbaar de Hudson douchebrancard, elektrisch in hoogte
verstelbaar.

Voor optimale flexibiliteit in de badkamer, geschikt voor alle
gezinsleden
Omdat niemand standaard is…………..

 geschikt voor elke wand
 producten zijn te plaatsen
zonder gebruik van
gereedschap
 moderne uitstraling

De basis is een wandrail waar de nodige accessoires eenvoudig op te hangen
zijn of weer weg te halen, zonder gebruik van gereedschap

Het Sanmedi Profilo Smart systeem bestaat uit stijlvolle,
flexibele producten voor de badkamer. Deze producten
kunnen vast op de wand worden bevestigd of zijn d.m.v.
een wandrail naar behoefte in hoogte verstelbaar of in
hoogte en zijdelings verstelbaar.
Veilig, hygiënisch en multifunctioneel:
De horizontale rail is zo ontworpen dat vuil en water zich
niet kunnen ophopen. De zachte delen van het
douchezitje zijn afneembaar en 100% anti bacterieel.
Aan de wandrail kunnen diverse producten worden
geklikt, zoals o.a. douchezitjes, toiletsteunen, een
wastafel hoog-laag frame en diverse luxe accessoires.
Besparing in bouwkosten, toepasbaar op vrijwel elk type
wand:
De wandrail is op veel punten vast te zetten waardoor er
minder kracht op de muur wordt uitgeoefend, waardoor
bij holle wandconstructies, ook veilig gebruik gemaakt
kan worden van de nodige producten, zonder dat
hinderlijke steunpoten noodzakelijk zijn.
Eenvoudig verstelbaar, goed op werkhoogte te stellen:
Vaste hulpmiddelen zitten voor veel gebruikers vaak op
de verkeerde hoogte, bij gebruik van het Profilo Smart
systeem is dit zonder gereedschap eenvoudig op te
lossen. Dit vergroot de zelfredzaamheid en ontlast de
hulpverlener.
Optimale inzet van hulpmiddelen, uitwisselbaar en
kostenbesparend:
Bij gedeeld gebruik van de badkamer in ziekenhuizen of
hotels is het door de flexibiliteit van het Sanmedi Profilo
Smart systeem mogelijk om alleen die producten te
plaatsen die nodig zijn, zodat de gebruiker niet wordt
geconfronteerd met producten die in de weg zitten.
Tevens kunnen kosten worden bespaard doordat er
gemiddeld minder producten hoeven worden
aangeschaft omdat ze naar behoefte tussen
verschillende badkamers kunnen worden uitgewisseld.
Producten standaard leverbaar in zwart en wit, op
aanvraag ook in rood en blauw.
Kleuren:
Wandrail standaard in aluminiumlook, verder
projectmatig verkrijgbaar in alle wenselijke kleuren en
opdrukken. Er is ook een mogelijkheid voor het plaatsen
van ledverlichting onder de afdekkap (beter zicht /
herkenbaar voor bepaalde doelgroepen).

Bent u bezig met een toiletsituatie of worstelt u met
de mogelijkheden voor een aangepaste badkamer.
Maar gebruik van onze expertise en onafhankelijk
advies.

Schakel Sanmedi in voor advies,
passing of prijsopgave!

