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De Sanmedi Circumani douchewc is al ruim 30 jaar een begrip op de Nederlandse markt van 
aangepast sanitair. De douchewc’s bieden een uitkomst voor mensen met een lichamelijke 
beperking waarbij het afvegen van de billen niet of moeizaam gaat. Maar het spoelen met 
water om het onderlichaam te reinigen is voor de persoonlijke hygiëne van iedereen aan te 
bevelen. 

In de luxe markt is er ook vaker vraag naar dergelijke douchewc’s. De verkoop van 
opzetsystemen die een compleet wellness-programma afwerken is het antwoord op die 
vraag. De douchewc van Sanmedi biedt een combinatie van deze instelmogelijkheden en 
speciale optionele aanpassingen, de Sanmedi Circumani. Hiermee is het opzetsysteem in 
veel situaties ook bruikbaar voor mensen met een beperking. 

De Sanmedi Circumani 6500 is het nieuwste model van de Circumani’s met een vernieuwd 
en modern design. 

Naast de vertrouwde instelmogelijkheden als: 

• anale- en vaginale reiniging met:  
- instelbare douchearmen (naar voren of naar achteren) 
- instelbare temperatuur van het water (van omgevingstemperatuur tot 38° C)   
- instelbaarheid van de straalsterkte 
- oscillerende douchestraal (heen en weer beweging voor groter bereik) 
- zelfreinigende douchekop functie 

• instelbare föhn voor warme- of koude luchtdroging 

• geurafzuiging 

• auto functie die een programma van spoelen en drogen afwerkt 

• zitting en deksel voorzien van softclose sluiting 

• instelbare zittingverwarming 

• ecostand 

is de nieuwe SA-6500 voorzien van: 

• de mogelijkheid tot vastleggen van persoonlijke instellingen voor 2 gebruikers 

• een nachtlampje 

• de mogelijkheid om de werking van de signalen op de afstandsbediening geluidloos 
te laten werken 

• een deksel die gebruikt kan worden om op te zitten (maximaal 125 kg) 

• de SA-6500 is belastbaar tot 150 kg  

Extra opties: 

- Stabilisatienokken onder de zitting om schuiven van de zitting en teveel kracht op de 
bevestigingsscharnieren te voorkomen 

- Vereenvoudigde afstandsbediening 

- Geschikt voor plaatsing op een sta-opsysteem of verticale toiletlift! 
 


