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R82 Heron
Heron
Kun haluat yksinkertaisen
mutta parhaan ratkaisun
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Yksi koko - enemmän vaihtoehtoja
Optimaalinen asento
Yksinkertaiset päivittäiset säädöt
Täydelliset työskentelyolosuhteet
Kotona kylpeminen
Pesu ja puhdistus
Lisävarusteet
Mitat

Junior | Toilet & Bath

Heron
Heron tarjoaa uusinta muotoilua wc- ja suihkutuoliin. Yksinkertainen muotoilu ja ulkoasu tarjoavat
useita toimintoja, jotka parantavat sekä käyttäjien että avustajan kokemuksia.
Heron asettaa uudet standardit käyttäjille, joilla on erityistarpeita istuinasennon suhteen . Istuin on
ergonomisesti oikeanlainen. Istuinta ja selkänojaa voidaan kallistaa aiheuttamatta epämukavuutta/
haittaa käyttäjälle.
Älykkään rakenteen ansiosta painopiste säilyy vakaana kallistuksen aikana. Tämä mahdollistaa
käyttäjälle miellyttävämmän istuma-asennon.

nothing compares to daily convenience!

35 - 49 cm

www.R82.de

40 & 45 cm

55 - 62 cm

max 125 kg
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Kyllä - on ihan ok tehdä asiat helpoksi
Heron on saatavissa yhdessä koossa. Kapea
selkänoja antaa tilaa liikkeille. Lisätukea ja –
mukavuutta saadaan lisäämällä sivulle
kääntyvät vartalotuet tai pehmustetut
levikkeet, jotka tukevat hartiaseutua.
Suosittelemme käyttämään istuimen ja
selkänojan pehmusteita lisäämään
mukavuutta.

HERON | WITH HYDRAULIC
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Heron on saatavissa joko ilman käsinojia tai
yläskääntyvillä käsinojilla. Käytä käsinojia
suihkussa tai wc-käynnin aikana ja käännä ne
pois tieltä, kun niitä ei tarvita.
Heron on saatavissa hydraulisena tai
sähköisenä versiona. Molemmissa on samat
ominaisuudet säätöjen osalta.
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[01] Heron, hydraulinen versio. [02] Istuinkallistuksen säätökahva [03] Selkänojan säätökahva. [04] Jalkapainike hydrauliseen
korkeudensäätöön. [05] Heron, hydraulinen versio [06] + [07] Ylöskääntyvät käsinojat
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Heron | sähkösäätöinen
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HERON | NEW WITH POWER
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[01] Laturi, seinäkiinnitteinen [02] Selkänojan säätökahva. [03] Käsikytkin korkeuden ja istuinkulman säätämiseen [04] Heron käsinojilla,
sähköinen versio. [05] Johdot on merkitty numeroin [06] Heron, sähköinen versio [07] Akku on kiinnitetty runkoon.

www.R82.de
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Optimaalinen asento
Heron sopii sekä teini-ikäisille että aikuisille. Säätämällä selkänojan korkeutta ja lisäämällä
muutamia lisävausteita voidaan muuttaa istuinleveyttä ja -syvyyttä. Heronista saa helposti
käyttäjälle sopivan.

Selkänojan korkeus on säädettävissä
Heronin istuimen kokonaisleveys on 55
cm. Lisäämällä lantiotuet on istuinleveys
säädettävissä 35-49 cm. Samalla tuetaan
lantio hyvään asentoon.

Heronin vakioistuinsyvyys on 45 cm mutta
istuinsyvyyttä voidaan lyhentää 35 cm
erillisellä syvyys-lyhennyssetillä.

Heron-tuolin suunnittelussa on hyödynnetty
painekartoitusta paineen minimoimiseksi
istuessa ja mukavuuden parantamiseksi
käyttäjille. Istuinpehmuste lisää
käyttömukavuutta.
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ISTUINKORKEUS

Helpot säädöt

ISTUIMEN
KULMANSÄÄTÖ

Heron, hydraulinen: istuinkorkeus lattiasta 51 -78 cm
Heron, sähköinen: istuinkorkeus lattiasta 56 - 78 cm

SELKÄNOJAN
KULMANSÄÄTÖ

Istuimen kulmansäätö -5° - 25°

Selkänojan kulmansäätö 90° -120°

www.R82.de
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TÄYDELLISET
TYÖSKENTELYOLOSUHTEET
Manuaaliset nostot ja niihin liittyvät vartalonkierrot aiheuttavat
tapaturmariskitilanteita hoitotyössä.
Tämän takia suosittelemme että käytät nostinta siirtäessäsi
käyttäjää Heron wc-suihkutuoliin.
Heronin helpon korkeudensäädän (hydraulinen tai sähköinen)
ja kulmansäätöjen avulla työergonomiaa voidaan parantaa
hoitotilanteessa.

www.R82.de
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KYLPEMINEN
KOTONA
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PESU JA
PUHDISTUS
Keskusyksikkö,
akku
ja
kaukosäädin
ovat
vedenpitäviä
suihkutustilanteessa. Poista kuitenkin kaikki lisävarusteet, irroita
tuolista johdot, keskusyksikkö, akku ja kauko-ohjain ennen tuolin
koneellista puhdistusta.
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Koneellinen puhdistus
85 asteessa.

* Keskusyksikkö, akku sekä käsikytkin poistettava ennen pesua
www.R82.de
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Lisävarusteet
Lisävarusteiden avulla saat Heron tuolista
mukavan, käyttäjää tarpeeksi tukevan ja
turvallisen
kokonaisuuden
wcja
suihkutilanteisiin.

Tarkistuslista!
• Päätuki
• Vartalotuet
• Hartiatuet
• Liivit ja vyöt
• Käsinojat
• Pöytä
• Lantiotuet
• Roiskesuoja
• Alusastia
• Istuinsyvyyden
lyhennyssetti
• Jalkatuet
• Pohjetuet
• Kantatuet
• Pehmusteet jalkatuille
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[01] Päätuki [02] Vartalotuet, sivulle kääntyvät [03] Hartiatuet päällisillä [04] Verkkoliivi. [05] Istuinpehmusteet, käsinojat ja pöytä
[06] Lantiotuet [07] Roiskesuoja, korkea tai matala [08] Alusastia [09] Istuinsyvyyden lyhennys [10] Jalkatuet pohjetuella [11]
Jalkatuet, lyhyet [12] Jalkatuet, avoimet [13] Kantatuet[14] Pehmusteet jalkatuille.

www.R82.de
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Onko Heron sinulle sopiva?
Muutama mitta antaa sinulle vastauksen

Muutaman mitan avulla huomaat, onko Heron oikea wc- suihkutuoli käyttäjälle. Tee mittaukset niin
että käyttäjä on selinmakuulla, polvet ja lonkat 90 asteen kulmassa.

Istuinsyvys

Selkänojan korkeus

Toilet & Bath | Heron

Lantion leveys
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Mitat
Heron on saatavissa yhdessä koossa ja sopii teini-ikäisille ja aina aikuisuuteen saakka. Muuta
selkänojan korkeutta ja lisää lisävarusteita muuttaaksesi isutuinleveyttä- ja syvyyttä. Näin teet
Heronista helposti sopivan käyttälle.
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Mitat
Istuinleveys (A)

Heron, hydraulinen

Heron, sähköinen

55 cm (21¾”)

55 cm (21¾”)

Istuinleveys lantiotuilla (lisävaruste)

35 - 49 cm (13¾ - 19¼”)

35 - 49 cm (13¾ - 19¼”)

Istuinsyvyys (B)

45 cm (17¾”)

45 cm (17¾”)

Istuinsyvyys lyhennyssetillä (lisävaruste)

40 cm (15¾”)

40 cm (15¾”)

Selkänojan korkeus (C)

55 - 62 cm (21¾ - 24½”)

55 - 62 cm (21¾ - 24½”)

Säären pituus (D)

40 - 56 cm (15¾ - 22”)

40 - 56 cm (15¾ - 22”)

Istuinkorkeus lattiasta (E)

51 - 78 cm (20 - 30¾”)

56 - 78 cm (22 - 30¾”)

Selkänojan leveys (F)

29 cm (11½”)

29 cm (11½”)

Rungon leveys (G)

67 cm (26½”)

67 cm (26½”)

Rungon pituus (H)

71 cm (28”)

71 cm (28”)

Kokonaiskorkeus (I)

108 - 135 cm (42½ - 53¼”)

113 - 135 cm (44½ - 53¼”)

Istuimen kallistus (tiltti)

-5° -> 25°

-5° -> 25°

Selkänojan kallistus

90° -> 120°

90° -> 120°

Paino ilman käsinojia

28 kg (61.75 lb)
100 kg (220 lb)

31 kg (68.25 lb)
125 kg (275.6 lb)

Max. käyttäjäpaino

www.R82.de
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Share your R82
Heron moments
#R82heron #nothingcomparestoasmile

R82 A/S
Denmark
+45 79 68 58 88
R82@R82.com
R82.org

Maahantuonti ja markkinointi:
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
Sähköposti: algol-trehab@algol.fi
Internet: www.algoltrehab.fi

