Toiletstoel Kelly
Optimaal te reinigen
en veilig in gebruik

Veiligheid &
gebruiksgemak
één van de unieke kenmerken van de
toiletstoel is het centrale remsysteem.
Dit voorkomt dat bijvoorbeeld niet
alle wielen op de rem staan, waardoor
patiënt alsnog met opstaan en zitten
kan vallen. Vanuit de MIP meldingen
is gebleken dat er valincidenten
plaatsvinden met toiletstoelen doordat
niet alle wielen op de rem staan.
Met het centrale remsysteem is de
verpleegkundige zeker van het feit
dat alle wielen tegelijkertijd geremd
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worden. Daarnaast werkt dit natuurlijk
aangenaam voor de verpleegkundige,
omdat ze niet alle vier de wielen
afzonderlijk op de rem hoeft te zetten.

Hygiëne
De toiletstoel is volledig vervaardigd van
RVS, zonder coating maar uiteraard met
oppervlaktebehandeling. We hebben
de toiletstoel voorzien van enkel ronde
buizen, zodat deze optimaal schoon te
maken is.

Duurzaamheid
De duurzaamheid van de toiletstoel is kenmerkend. Door de materiaalkeuze, zijn we
zeker van een lange levensduur van het frame. Bewust hebben wij ervoor gekozen
de PUR onderdelen (zitting, rugleuning) als losse objecten toe te voegen, zodat deze
eenvoudig besteld kunnen worden na 2 á 3 jaar. Zo hoeven er geen nieuwe stoelen
continu besteld te worden, maar kunnen zittingen en rugleuningen vervangen worden
tegen geringe kosten. Dit bespaart het ziekenhuis uiteraard grote investeringen.

Ontwikkeling
In nauwe samenwerking met zorgprofessionals, de eindgebruiker en
infectiepreventie-specialisten is de nieuwe toiletstoel Kelly tot stand gekomen.
De postoel Kelly biedt veiligheid voor de patient, gebruiksgemak voor de
zorgprofessional en is een zeer goed te reinigen toiletstoel.

Accessoires

Houder t.b.v. deksel

Voetensteunen

Cover zitting

Toiletrol houder

Afmetingen
Materiaal:

RVS

Hoogte zitting:

50.5cm

Maximale belasting:

150KG

Opklapbare armsteunen
Afneembare zitting

Artikelnummers
18.035.01

Toiletstoel Kelly Standaard

18.035.02

Toiletstoel Kelly XL

“De toiletstoel
is makkelijk in
gebruik en ook
Arbo-technisch fijn
om mee te werken”
Afdeling C7, Haaglanden Medisch centrum
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Improving Healthcare
TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren
door het leveren van technische innovatie.
TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten,
ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.
We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel
en productie faciliteiten. Voor meer informatie:
www.technicare.nl

Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk
T +31 (0)180 499 276
info@technicare.nl

www.technicare.nl

