pomůcek
uzpůsoben pro osoby
se specifickými potřebami

Široká nabídka různých typů madel,
vanových a sprchových sedaček
a dalších koupelnových doplňků
Uvedené ceny jsou bez DPH.
HORIZONT-NARE s. r. o.
Na Nábřeží 653/81
736 01 Havířov-Město
tel.: 596 891 012
zelená linka: 800 101 073
mobil: 605 360 594, 604 687 730
horizont-nare@horizont-nare.com
www.horizont-nare.com

Magic Clean 7500 R
cena bez DPH: 29 800,00 Kč

Bohužel je mezi námi velká skupina lidí, kteří nejsou schopni dokonale ošetřit svá intimní místa a jsou
odkázáni na cizí pomoc. Důsledkem bývají pak různé zdravotní potíže, které ještě zkomplikují již tak
složitý život. Tento výrobek je v současné době absolutní špičkou v oblasti intimní osobní hygieny
a stává se řešením pro tyto naše spoluobčany.
Člověk, který je odkázaný na invalidní vozík, se potýká každodenně s řadou problémů a nepříjemných
pocitů.
Důležitou potřebou každého člověka je potřeba samostatnosti, a to zejména při konání intimních
potřeb – ať při vykonávání potřeby a následné očistě či osvěžení těchto partií například při pocení.
Lidská důstojnost jsou práva každého člověka nezcizitelná žádným jiným jedincem ani institucí.
A proč má být vozíčkář výjimkou? Ztratil úrazem či postižením svou hodnotu člověka?
Postižením se mění potřeby na obývaný prostor, proto se obrací takový člověk na poradce pro
zdravotně postižené. A pokud je tato osoba na svém místě, bere poskytovanou činnost jako službu
a poslání, zajímají ji potřeby postiženého nejen z pohledu financí, ale nezapomíná ani na zachování
hodnot lidskosti.
Hlavní výhodou je, že po vykonání potřeby se nemusí přesouvat a elektrický bidet umyje a osuší jeho
intimní místa.
Protože se jednoduše montuje bez stavebních úprav přímo na stávající záchodovou mísu, nezabírá
místo a usnadňuje rekonstrukci koupelny.
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nastavitelné funkce teploty a tlaku vody, polohy trysky, vzduchu
a dalších
masážní funkce (pomocí oscilační trysky), turbo mytí
odsávání pachů
vyhřívané a hydraulicky sklápěné sedátko
dálkové ovládání v základním vybavení

o
o
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umožňuje dokonalou očistu u lidí s omezením pohybu
optimálně sprchuje a suší Vaše intimní místa
Vaše ruce zůstávají čisté a suché
mytí je optimální a šetrné
možnost vybavení dálkovým ovládáním

Rozměry WC mísy a přípojky:

Technická data:
boiler: 1,2 l, beztlakový, příkon topné spirály 500 W
délka přívodního kabelu: 1,8 m
tlak mycí vody: regulovatelný v pěti stupních
teplota vody: max. 40°C, regulovatelná ve čtyřech stupních
průtok vody: 1,2 l/min.
fén-sušení: 250 W, regulovatelný ve třech stupních
vyhřívané sedátko: 55 W, regulovatelné ve třech stupních
odsávání pachů – přes katalysátor
rozměry:
šířka…………460 mm
délka…...……493 mm
výška vzadu…185 mm
napětí: 230 V / 50/60 Hz
příkon: celkový 660 W
barva: bílá
váha: 5,0 kg
zatížení: 120 kg
dálkové ovládání: infračervené;
baterie: 2 x 1,5 V, vel. AA

