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EASYTM 
Suihkutuoli 

GATE-suihkutuolien etuna on, että ne voidaan nopeasti 
mukauttaa jokaisen yksittäisen henkilön ja tilanteen 
tarpeisiin. Istuinkorkeuden säätäminen on mahdollista 
manuaalisesti tai sähkötoimisesti; istuimessa on 
kallistustoiminto ja tuoli voidaan varustaa yksilöllisesti 
lisävarusteiden avulla.

Suunniteltu täyttämään tarpeet
GATE-suihkutuoleilla on ainutlaatuinen pylväsrakenne, joka 
nopeuttaa ja helpottaa istuimen korkeussäätöä. EASYTM 
soveltuu useimmille ihmisille pituuteen katsomatta, eikä 
henkilökunnan tarvitse tuhlata aikaa ja energiaa kuhunkin 
tilanteeseen soveltuvan suihkutuolin etsimiseen. 

Arki helpottuu
On ilman muuta selvää, ettei EASYTM milloinkaan 
vaaranna käyttäjän mukavuutta eikä henkilökunnan 
ergonomiaa. Yksilöllisesti säädettävä mukavuus ja toiminta 
tekevät suihkutuolin käytöstä paljon miellyttävämmän 
kokemuksen yhtä lailla potilaalle kuin terveydenhuollon 
henkilöstöllekin. EASYTM valmistetaan 
korroosionkestävistä materiaaleista, ja sen toimilaite sietää 
painepesureiden käytön (suojausluokka X5). 

Paras mahdollinen mukavuus
Pesun tai suihkun aikana käyttäjät istuvat usein tuolissa 
pitkään, mikä saattaa olla varsin rasittavaa. EASYTM 
suunniteltiin tarjoamaan parhaan mahdollisen mukavuuden. 
Tuolissa istuva EASYTM:n käyttäjä pystyy asettumaan 
mahdollisen miellyttävään asentoon. Suihkutuoli mukautuu 
nopeasti henkilökohtaisiin tarpeisiin helppokäyttöisten 
säätöjen avulla, ja kaikki mallit ovat korkeussäädettäviä. 
Kallistusmahdollisuus lisäksi keventää käyttäjän istumista.

Istuin ja selkänoja aikaansaavat pystyn istuma-asennon, 
joka ei sulje lantiota. Tämä ergonominen rakenne minimoi 
lonkkiin, jänteisiin ja verisuonin kohdistuvan paineen 
samalla kun tuolin pyöristetty etureuna osaltaan edistää 
jalkojen miellyttävää asentoa.

Teleskooppitoimiset nosto/laskupylväät ovat EASYTM:n 
ainutlaatuinen ominaisuus. Niiden muoto ja toiminta 
tuottavat käyttöä helpottavan, avoimen rakenteen.

Mikä malli soveltuu tarpeisiinne? 

Laaja mallivalikoima mahdollistaa kokonaisen 
suihkutuolien “laivaston” muodostamisen. Koska 
kaikki mallit ovat sopivia useimmille käyttäjille 
heidän pituudestaan tai painostaan riippumatta, 
voidaan tuolien määrää ja niiden tyyppejä 
vähentää, jolloin on mahdollista lisätä valikoimaan 
yksi tai kaksi kehittyneempää mallia vaativiin 
hoitotilanteisiin. 

EASYTM on monipuolisin suihkutuolimme - se on 
varustettu sekä korkeus- että kallistussäädöillä. 
EASYTM on saatavissa kahtena versiona – 
tavanomaisella selkä/niskatuella (SB) ja 
korkeammalla, vettä hylkivällä selkänojalla, jossa 
on yhdysrakenteinen niskatuki. Amfibi XL on 
suunniteltu kookkaammalle ja painavammalle 
potilaalle, kun taas Basic on yksinkertaisin 
versiomme (ks. Erillinen tuoteseloste).
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CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

EASY TM  on pitkälle kehitetty suihkutuoli monipuolisin toiminnoin. Suihkutuolin 
rakenne perustuu teleskooppitoimisiin pylväisiin, joiden ansiosta henkilökunnan 
toimenpiteille jää runsaasti joustavaa tilaa. Tuoli soveltuu käytettäväksi suihku- 
ja WC-ympäristöissä hoitolaitoksissa ja kodeissa.

EASYTM –tuolia voidaan nostaa, laskea ja kallistaa eteen- ja taaksepäin jopa potilaan istuessa siinä. Tuoli 
toimii verrattomana apuna henkilökunnalle samalla korkean mukavuuden käyttäjälle tarjoten (esimerkiksi 
kallistustoiminto todella auttaa vähentämään rasitusta).

EASYTM on saatavissa uudella pehmeällä Comfort-istuimella varustettuna, jonka takaosassa on aukko 
luonnollisemman hygienian helpottamiseksi.

EASYTM SoftBack 
EL

Osa nro. Tuote Leveys, ulkop. Käyttäjän max.paino Istuinkorkeus Käsinojien välinen etäisyys Istuimen syvyys

56-270 EASYTM SB 65 cm   150 kg 53-93 cm 50 cm 45 cm

Tekniset tiedot CE marked according to MDD  93/42/EEC.

Accessories, see p. 7

Yksilöllinen sopivuus
EASYTM-tuolissa on niskatuki, 
joka on korkeus- ja 
sivuttaissuunnassa säädettävä 
miellyttävän tuen ja yksilöllisen 
sopivuuden tarjoten.

Pylväät
Teleskooppitoimisilla pylväillä on 
avoin rakenne, joka päästää veden 
ja lian valumaan suoraan läpi.

Lukittavat pyörät 
Kaikki pyörät ovat lukittavia 
suuntalukolla varustettua 
pyörää lukuun ottamatta.

Helppo hallinta
Sähkötoiminen käyttö 
tapahtuu käsiohjaimen 
välityksellä, jonka korkea 
suojausluokka (IP65) 
takaa korkean 
turvallisuuden.Säädettävä istuinkorkeus

Portaattomasti säädettävä 
istuinkorkeus 53:sta 93 cm:iin takaa 
tuolin sopivuuden jokaiselle 
potilaalle ja vähentää henkilökunnan 
työkuormituksen minimiin.

Yhdysrakenteinen istuin 
takareunan aukolla 
(lisävaruste)
Istuimen ergonominen 
suunnittelu ja joustava 
rakenne tarjoavat käyttäjälle 
parhaan mahdollisen 
mukavuuden, ja takaosassa 
oleva aukko helpottaa 
hoitajan suorittamia 
hygieniatoimenpiteitä.

Muovia tai metallia
Muovinen alusastia 
kiskoineen on saatavissa 
lisävarusteena EASYTM-
tuoliin. Huomaa, että 
liukukiskot ovat saatavissa 
erilaisina versioina muovisille 
tai metallisille alusastioille. 
Katso lisävarusteet.

Sivuun käännettävät, 
irrotettavat jalkatuet
Jalkatuet voidaan kääntää 
sivuun ja irrottaa, ja niissä on 
myös vakiovarusteena 
nilkkahihnat, jotka estävät 
potilaan jalan liukumisen pois 
jalkatuen päältä tuolia 
kallistettaessa.

Säädettävä selkätuki 
Pehmeä ja miellyttävä selkätuki 
lievittää painetta luiden alueilla. 
Se on helposti säädettävissä 
parhaan tuen ja istuin-syvyyden 
aikaansaamiseksi. 
Konepestävä.

Lukittavat käsinojat
Käsinojat voidaan taittaa ylös tai 
lukita paikoilleen ala-asentoon. 
Tämä lisää turvallisuutta tuolia 
kallistettaessa.

Suuntalukittava pyörä 
Oikeanpuoleinen etupyörä on 
varustettu käsittelyä 
helpottavalla suuntalukituksella.

Kaikki suihkutuolit ovat tilattavissa 75, 100 tai 125 mm:n pyörillä – mainittava tilauksen yhteydessä. (Ellei toisin mainita, alla mainitut korkeudet koskevat 125 mm:n pyörillä 
varustettuja tuotteita). Esimerkkejä mahdollisista osien yhdistelmistä esitetään jäljempänä.

Kallistustoiminto 
EASYTM –tuolia voidaan kallistaa 5 asteesta eteenpäin 
25 asteeseen taaksepäin. Tämä helpottaa tuolin käyttöä 
henkilökohtaiseen hygieniaan ja auttaa tuoliin 
istuutumisessa ja siitä nousemisessa. Kallistustoiminto 
parantaa myös työskentely-ympäristöä ja vähentää 
henkilökuntaan kohdistuvaa rasitusta. 

Uusi 
ominaisuus!
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EASYTM on perusversion korkeaselkänojainen malli (HB), jossa on 
yhdysrakenteinen selkä- ja niskatuki. Tässä suihkutuolissa on korkea, 
pehmustettu ja vettä hylkivä selkänoja yhdysrakenteisen niskatuen kanssa 
(saatavissa kahtena versiona). Korkea selkänoja tarjoaa pehmeän, mutta 
tukevan tuen ja sen alaosassa on lisämukavuutta tarjoava joustava lannetuki.

EASYTM HHB -tuolin rakenne perustuu teleskooppitoimisiin pylväisiin, joiden 
ansiosta henkilökunnan toimenpiteille jää runsaasti joustavaa tilaa.

EASYTM on saatavissa uudella pehmeällä Comfort-istuimella varustettuna, 
jonka takaosassa on aukko luonnollisemman hygienian helpottamiseksi.

EASYTM HighBack 
EL

Osa nro. Tuote Leveys, ulko- Käyttäjän max.paino Istuinkorkeus Käsinojien välinen etäisyys Istuimen syvyys

56-271 EASYTM HB 65 cm   150 kg 53-93 cm 50 cm 45 cm

Tekniset tiedot CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

Accessories, see p. 7

Korkea, pehmustettu selkänoja
Korkea selkänoja tarjoaa pehmeän, mutta 
tukevan tuen. Se on helppo puhdistaa ja 
voidaan tarvittaessa vaihtaa.

Kallistustoiminto 
EASYTM–tuolia voidaan kallistaa 5 astetta 
eteenpäin ja 30 astetta taaksepäin. Tämä 
helpottaa tuolin käyttöä henkilökohtaiseen 
hygieniaan ja auttaa tuoliin istuutumisessa 
ja siitä nousemisessa. Kallistustoiminto 
parantaa myös työskentely-ympäristöä ja 
vähentää henkilökuntaan kohdistuvaa 
rasitusta. 

Integroitu niskatuki
Yhdysrakenteinen, korkeussäädettävä niskatuki 
on saatavissa kahdessa koossa, M ja L.

Yhdysrakenteinen istuin takareunan 
aukolla (lisävaruste)
Istuimen ergonominen suunnittelu ja joustava 
rakenne tarjoavat käyttäjälle parhaan 
mahdollisen mukavuuden, ja takaosassa 
oleva aukko helpottaa hoitajan suorittamia 
hygieniatoimenpiteitä. Perustoimitusversiossa 
vihreä muovinen istuin

Lukittavat pyörät 
Kaikki pyörät ovat 
lukittavia suuntalukolla 
varustettua pyörää 
lukuun ottamatta.

Lukittavat käsinojat
Käsinojat voidaan taittaa 
ylös tai lukita paikoilleen 
ala-asentoon. Tämä lisää 
turvallisuutta tuolia 
kallistettaessa

Joustava lannetuki
Selkänojan alaosassa on 
lisämukavuutta tarjoava 
joustava lannetuki.

Kaikki suihkutuolit ovat tilattavissa 75, 100 tai 125 mm:n pyörillä – mainittava tilauksen yhteydessä. (Ellei toisin mainita, alla mainitut korkeudet koskevat 125 mm:n pyörillä 
varustettuja tuotteita). Esimerkkejä mahdollisista osien yhdistelmistä esitetään jäljempänä.

Helppo hallinta
Sähkötoiminen 
käyttö tapahtuu 
käsiohjaimen väli-
tyksellä, jonka 
korkea suojaus-
luokka (IP65) takaa 
korkean 
turvallisuuden.

Sivuun käännettävät, 
irrotettavat jalkatuet
Jalkatuet voidaan kääntää 
sivuun ja irrottaa, ja niissä 
on myös vakiovarusteena 
nilkkahihnat, jotka estävät 
potilaan jalan liukumisen 
pois jalkatuen päältä tuolia 
kallistettaessa.

Suuntalukittava pyörä 
Oikeanpuoleinen etupyörä 
on varustettu käsittelyä 
helpottavalla 
suuntalukituksella.

Pylväät
Teleskooppitoimisilla 
pylväillä on avoin rakenne, 
joka päästää veden ja lian 
valumaan suoraan läpi.

4

Uusi

ominaisuus!
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Osa nro. Tuote Leveys, ulko- Käyttäjän max.paino Istuinkorkeus Käsinojien välinen etäisyys Istuimen syvyys

56-204 Amfibi XL 79 cm 250 kg 55-81 cm 67 cm      49 cm

Tekniset tiedot CE marked according to MDD 93/42/EEC.

Helppo hallinta
Sähkösäätö kaapeliyhteydellä 
varustetun kauko-ohjaimen 
avulla, jonka suojausluokka 
on korkea (IP65) 
optimaalisen turvallisuuden 
takaamiseksi. 

Amfibi XL 
EL

Sivuun käännettävät, 
irrotettavat jalkalaudat
Jalkalaudat ovat ylöstaittuvat, 
sivuun käännettävät ja helposti 
irrotettavat.

Alusastian kannattimia ja 
jäteastioita on saatavana 
lisävarusteina.

Suuntalukittavat/lukittavat 
pyörät
Yhdessä pyörässä on 
suuntalukko turvallisuuden 
parantamiseksi siirtämisen 
aikana. Muut pyörät ovat 
lukittavia.

Säädettävä selkätuki 
Pehmeä ja miellyttävä 
selkätuki lievittää painetta 
luiden alueilla. Se on helposti 
säädettävissä parhaan tuen 
ja istuinsyvyyden 
aikaansaamiseksi. 
Konepestävä.

Sähkötoiminen korkeussäätö
Amfibi XL –tuolissa on ainutlaatuinen 
pylväsrakenne, joka nopeuttaa ja helpottaa 
istuimen korkeussäätöä. Istuinta voidaan 
nostaa 81 cm alimmasta asemastaan, ja 
nostaminen edellyttää näin ollen 
mahdollisimman vähän vaivaa 
hoitohenkilökunnalta.

Amfibi XL on suunniteltu kookkaammalle, painavammalle 
potilaalle ja on siten tilavampi ja vahvempi ja sähkötoimisella 
korkeussäädöllä varustettu. Käyttäjän maksimipaino on 250 kg.

Accessories, see p. 7

Kestävät materiaalit
Valmistettu 
korroosionkestävistä 
materiaaleista.

Runsaasti tilaa
Suurin käyttäjän paino Amfibi XL –tuolille on 
250 kg, istuin on tavallista syvempi. 
Suihkutuolia on myös levennetty käsinojien 
välistä 64 cm:iin lisätilan ja vakauden 
aikaansaamiseksi.

Kaikki suihkutuolit ovat tilattavissa 75, 100 tai 125 mm:n pyörillä – mainittava tilauksen yhteydessä. (Ellei toisin mainita, alla mainitut korkeudet koskevat 125 mm:n 
pyörillä varustettuja tuotteita). Esimerkkejä mahdollisista osien yhdistelmistä esitetään jäljempänä.

Lukittavat käsinojat
Amfibi XL –tuolin käsinojat 
voidaan taittaa ylös ja lukita 
paikoilleen potilaan siirtymisen 
avustamiseksi.

Pehmeä yhdysrakenteinen 
istuin
XL-tuolin istuin ja selkänoja on 
suunniteltu pystyyn istuma-
asentoon, joka ei sulje lantiota. 
Pehmeä, ergonominen istuin 
(PU) on perusvaruste ja 
yhdysrakenteinen tuolin 
kanssa. Se minimoi lonkkiin, 
jänteisiin ja verisuonin 
kohdistuvan paineen, ja on 
suunniteltu sekä miehille että 
naisille sopivaksi.

Helppo puhdistaa
Istuin on helppo irrottaa ja 
puhdistaa, ja sen pyöristetty 
etureuna osaltaan edistää 
jalkojen miellyttävää asentoa.

Pystyy 
kantamaan 

250 kg! 
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Lisävarusteet

Amputaatiotuki/
pohjetuki
Pituus- ja 
kallistussäädöllä.

Säädettävä comfort-selkätuki
Valmistettu hygienisestä materiaalista 
– pehmeä ja miellyttävä tuntu. 
Helposti puhdistettava, eikä 
milloinkaan kastu.

Jalkatuki kallistus-
säädettävään jalkatukeen
Käytetään yhdessä 
amputaatiotuen tai pohjetuen 
kanssa.

Turvatanko
Turvallisempaa 
istumista. Estää 
potilasta liukumasta 
pois tuolista.

Suuntalukittava pyörä
100 mm, 125 mm

Pyörä jarrulla
100 mm, 125 mm

Alusastian kannatin
Alusastian asentamista 
varten. Sopii myös 
normaaliin WC-istuimeen 
(metallia). 

Alusastia kannella
Kookas kahva helpottaa 
käsittelyä. 

Levennyssarja
Leventää käsinojia 5 cm:llä 
paria kohden, eli 2,5 cm 
molemmilta puolin. Lisätilaa 
tarvitseville potilaille.

Vyötäröhihna/
reisihihna

Sivutuet
Lisäävät istumamukavuutta 
ja antavat pehmeän tuen 
pienikokoisemmalle 
henkilölle.
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Vyötäröhihna/reisihihna

Kantapäähihna

Amputaatiotuki/
pohjetuki, EASY

Pyörä jarrulla, 100, 
125 mm

Pehmeä istuin muovi-
istuimeen hygienia-
aukolla, PU, musta

Täydellinen 
pehmoistuin muovi/
comfort-istuimeen

Sivutuki Suihkuistuin, muovia/vihreä Comfort-istuin hygienia-
aukolla, PU, vihreä

Ohjainkiskot muoviselle 
tai metalliselle alusastialle

Käsinojan lukko

Suuntalukittava pyörä, 
100, 125 mm

Comfort-selkätuki

Täyttökappale pehmeään istuimeen, 
käytetään  tuotteen 56-206 kanssa, 
jolloin se tarjoaa pehmeän 
suihkuistuimen

Turvatanko Levennyssarja (+5 cm) Kelauspyöräsarja (22”)

Roiskesuojus Jäteastia kannella/
avaimenreikämalli

Pohjetuki antaa lisätukea 
säärille

Tuotekoodi EASYTM SB EASYTM HB Basic AmfiBi XL
56-289-R X 
56-289-L X 
56-228-R X
56-228-L X
56-238-R X X 
56-238-L X X 

57-288-2 X X X 
56-212-BASIC X 
56-212-EASY X X 
56-212-XL X

56-221 X 
56-221-EASYSB X 
56-221-EASYHB X 
56-215 X 
56-257-L/-R X
56-218 X X X X
56-358 X 
56-361 X X X 
56-355 X 
56-359 X X X 

X X
X X 

56-258-BASIC X 
56-258-EASY X 
56-258-XL X

56-217 X X X X
56-232 X X X 
56-216 X X X X

56-205 X X X 
56-234 X X 
56-206 X X X 
56-236 X X X 

56-213 X X X X
56-209 X X X X

Nimike
Amputaatiotuki oikea, Basic
Amputaatiotuki vasen, Basic
Amputaatiotuki oikea, XL
Amputaatiotuki vasen, XL
Amputaatiotuki/pohjetuki oikea, EASY
Amputaatiotuki/pohjetuki vasen, EASY

Käsinojan lukko 
Turvatanko Basic
Turvatanko EASY
Turvatanko XL

Levennyssarja (+5 cm) Basic
Levennyssarja (+5 cm) EASY SB
Levennyssarja (+5 cm) EASY HB
Kelauspyöräsarja (22”)
Jalkatuki kallistussäädettävälle jalkatuelle
Ohjainkiskot muoviselle tai metalliselle alusastialle
Pyörä jarrulla, 100 mm
Pyörä jarrulla, 125 mm
Suuntalukittava pyörä, 100 mm
Suuntalukittava pyörä, 125 mm
Kantapäähihna Amfibi
Kantapäähihna EASYTM

Comfort-selkätuki Basic
Comfort-selkätuki EASYTM SB 
Comfort-selkätuki Amfibi XL

Vyötäröhihna/reisihihna
Täyttökap.pehmeään istuimeen suihkuistuimen luomiseksi tuotteen 56-206 kanssa  
Sivutuki

Istuin, suihku, muovia/vihreä
Istuin, comfort, hygienia-aukolla, PU, vihreä
Pehmeä istuin muovi-istuimeen hygienia-aukolla, PU, musta
Täydellinen pehmoistuin muovi/comfort-istuimeen 

Roiskesuojus
Jäteastia kannella/avaimenreikämalli
Pohjetuki, antaa lisätukea säärille 56-225 X X X X

56-288-L X 
56-288-R X 
56-227-L X

Pohjetuki oikea, Basic 
Pohjetuki vasen, Basic 
Pohjetuki oikea, XL
Pohjetuki vasen, XL 56-227-R X
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DIN PARTNER I VÅRDEN

WE DO BETTER.

• On sanomattakin selvää, että
GATE ei milloinkaan tee
kompromisseja, kun on kyse
käyttäjien mukavuudesta ja
henkilökunnan ergonomiasta.

• Yksinkertainen, joustava säätö.
Henkilökunnan ei tarvitse tuhlata
aikaa ja energiaa sopivan
suihkutuolin etsimiseen kutakin
yksittäistä potilasta ja tilannetta
varten.

• Saatavana kolmena
perusmallina. EASYTM -
erityisen pitkälle kehitetty ja
monipuolinen, Amfibi XL –
pystyy kantamaan 250 kg ja
Basic – yksinkertainen,
kustannuksiltaan edullinen malli
(ks. Erillinen tuoteseloste).

• Tuoleihin on tarjolla laaja
valikoima lisävarusteita, jotka
helpottavat yksilöllistä
mukautusta ja laajentavat tuolien
käyttömahdollisuuksia. 

Suihkutuolit

Myynti:
Algol-Trehab Oy
Karapellontie 6, 02610 Espoo
Puhelin +358 (0)9 5099 331
algol-trehab@algol.fi
http://www.algoltrehab.fi




