
SELVHJULPEN VED 
TOILETBESØG

SVAN BIDETTE R3
- ENKELT, RENT OG SUPERMODERNE



Fordi mange som  
muligt skal kunne  
bo i eget hjem

I snart 60 år har vi sikret, at mennesker med 
særlige behov kan bo i eget hjem og opretholde 
livskvaliteten. At kunne gøre en forskel i folks 
hverdag giver os drivkraften til  
at fortsætte med at udvikle nye produkter.  
Og det gør vi hele tiden.

Fundamentet for vores udviklingsarbejde er de 
hjemmebesøg, som vores rådgivere foretager 
hver dag hos brugere over hele landet, og den 

uvurderlige viden, som disse møder giver.  
Den viden tager vi med os, når vi 
videreudvikler de produkter, som vi sælger i 
dag, og når vi designer nye. 

I denne brochure kan du læse mere om Svan 
Bidette. Et hjælpemiddel til alle aldre, både i 
private hjem og institutioner. Hvis du ønsker 
mere information om noget, er du velkommen 
til at kontakte os, så hjælper vi dig gerne. 
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Derfor vælger brugerne 
Svan Bidette
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  Fordele ved Svan Bidette
 � Høj belastningsevne, maksimalt 380 kg.

 � Let at kombinere med andre produkter, eksempelvis 
mobil brusestol, Svan Lift og Balance.

 � Kan monteres uden huller. En særlig 
monteringsplade kan bestilles. Med denne behøver 
man ikke at skrue i flisebelagte vægge.

 � Stærk beskyttelse ved sidebevægelse.

 � Diskret og tiltalende design.

 � Med aktiveringssensoren tilsluttet fungerer Svan 
Bidette kun, når nogen sidder ned.

 � Brusedysen rengøres automatisk før og efter brug.

 � Med et par enkle indstillinger kan alle bruge 
Svan Bidette, også personer med kognitive 
funktionsnedsættelser.

Svan Bidette er et let anvendelig og 
veldesignet bidet-modul til personer, som 
har brug for hjælp til den personlige hygiejne 
ved toiletbesøg. Svan Bidette har den unikke 
fordel, at vandstrålen kommer nedefra, med 
en svingende bevægelse, hvilket garanterer 
skånsom og effektiv rengøring til både mænd, 

kvinder og børn. Svan Bidette monteres 
direkte på det eksisterende toilet og er derefter 
meget let at bruge og holde rent.

100 % ren
Den rengørende vandstråle kommer nedefra, 
hvilket betyder, at du bliver 100 % ren.  
Fungerer lige godt til mænd, kvinder og børn.

Nem at anvende
Let og pædagogisk at anvende takket være 
gennemtænkt håndkontrol.

Let at holde ren
Svan Bidette er meget nem at holde ren. 
Brusedysen er beskyttet under toiletsædet, når 
den ikke er i brug, og rengøres automatisk før 
og efter brug. Dele kan skilles ad ved ekstra 
rengøring. 

Indstillingsmuligheder
Hvis behovet opstår, kan Svan Bidette let 
tilpasses brugerens behov og forudsætninger.

CE-MÆRKET IHT. 
DIREKTIVET FOR 

MEDICINSK UDSTYR
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 Inkluderet i Svan Bidette R3:
 � Sæde, 65 mm høj. 

Maksimal belastning 380 kg.
 � Brusearm.
 � Termostatbaseret 

blandingsbatteri med 
vandslange.

 � Ventilatorhus R3 med luftslange.
 � Håndkontrol Trippel.
 � Aktiveringssensor

 Kan kombineres med: 
 � Mobil brusestol.
 � Svan Lift.
 � Balance.
 � Gripo Støttestang.

Svan Bidette R3:  
Varenr.: 35-03000
HMI no.: 70826

Svan Bidette R3  
med armlæn: 
Varenr.: 35-03001
HMI no.: 85015

SVAN BIDETTE R3 MED HÅNDKONTROL  
TRIPPEL OG TILBEHØR ARMELÆN

Sådan fungerer Svan Bidette R3

Automatisk Svan Bidette  
med tørrefunktion
Vores automatiske Svan Bidette R3 er en gennemtænkt og meget 
brugervenlig løsning til personer, der har brug for et hjælpemiddel til at 
blive rene og tørre efter et toiletbesøg. Svan Bidette R3 er udstyret med 
en vaske- og tørrefunktion, der kan justeres efter behov. Svan Bidette 
styres af en brugervenlig håndkontrol.

 Kontrolmuligheder: 
 � Håndkontrol Trippel (standard), 

fungerer godt selv for svagtseende.
 � Håndkontrol Single, angives ved 

bestilling (Single kan også bruges 
som fodpedal.

Trippel singel

ARMLÆN  
– foldbare 

VARENR. 35-03034 
Indvendige mål 490 mm 
Udvendige mål 600 mm 
Højde over sædet 230 mm

Maks. belastning 
75 kg/armlæn

HYGIEJNESÆDE 
VARENR.: 35-03035 
 
Let og hurtig rengøring 
af sædet, forlænger også 
stænkskærmen.

MONTERINGSPLADE 
VARENR.: 35-03044

Til skrueløs montering af 
kontrolboks på flisevæg.  
Mål 170×390 mm

ARMLÆN  
– separat monteret 
– foldbare

VARENR. 35-00041 
Indvendige mål 510 mm 
Udvendige mål 610 mm 
Højde over sædet 230 mm
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65 kg/armlæn
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HYGIEJNESÆDE
VARENR.  35-03035 

Let og hurtig rengøring 
af sædet, forlænger 
stænkskærmen.

RYGSTØTTE
VARENR. 35-00046 
H. 390 mm 
B. 320 mm 
D. 30 mm

MONTERINGSPLADE 
VARENR. 35-03044 
Mål 170 × 390 mm

FODKONTAKT 
– til Svan Bidette 

VARENR. 35-03029 
Knap: Ø60 mm, H.25 mm 
Gulvflise: Ø 90mm 
Ledningslængde: 2 meter.

HULFORMINDSKER 
– til Svan Bidette 

VARENR. 35-03023 
B. 155 mm, L. 260 mm

BLØDT SÆDE 
BLÅ: VARENR. 35-00040 
HVID: VARENR. 35-00039 
Indvendige mål B. 210 mm 
Indvendige mål L. 245 mm

BLØDT SÆDE
VARENR. 35-03031

Det bløde sæde er tilpasset 
til brug sammen med vores 
hygiejnesæde.
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For at undgå at bore huller 
og beskadige fliser og 
våde lag i badeværelser 
kan blandingsbatteri og 
ventilator monteres på en 
monteringsplade, der er 
fastgjort til væggen med 
dobbeltsidet tape. 

Fodkontakten er et 
alternativ til håndkontrol. 
Skal placeres på gulvet. 
Stikket tilsluttes 
stikkontakten til 
håndkontrollen ved 
kontrolboksen.

Kombinationer  
og tilpasninger 
Alle Svan Cares produkter er udviklet, så de skal kunne tilpasses og kombineres, og brugeren får 
præcis det hjælpemiddel, der er behov for. 

Svan Bidette R3 kombineret med Lift. Suppleret med  
tilpasningsindsats. Hvis sædepladen på liften har 4 huller  
art.nr. 11 248,  og hvis den har 2 huller art.nr. 11 279.

Svan Bidette R3 kombineret med mobil brusestol. Takket være brusestrålen, der rammer nedefra, er det meget let at bruge en 
mobil brusestol over Svan Bidette R3. Ingen slanger eller koblinger skal flyttes eller løsnes.

Svan Bidette R3 kombineret med Balance. Sv
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HÅNDKONTROL 
VARENR. 35-03027 
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Vi hjælper dig med at  
finde det rigtige produkt

Direkte fra os
Vi hjælper dig med at finde det rigtige produkt 
og de tilbehørsprodukter, du eventuelt har 
behov for. Du kan kontakte os på telefon 
+45 55 75 05 00.
 
Du kan også kontakte en af   vores sælgere eller 
rådgivere, du finder deres kontaktoplysninger 
under Kontakt på vores hjemmeside: 
www.ropox.dk

Via din ergoterapeut 
Din ergoterapeut kan hjælpe dig med at 
beslutte, hvilket produkt og tilbehør der er 
bedst for dig. 

SVAN BIDETTE R3
Bidetmodul til toilettet med  

vaske- og tørrefunktion

GRIPO
Støttestang til hjælp,

når brugeren skal rejse sig

BALANCE
Fleksibelt system til toilettet,  

som  giver ekstra støtte til børn og 
voksne

SVAN LIFT
Toiletsædeløfter

Vi bygger fremtidens 
badeværelser
Se mere af vores sortiment på www.ropox.dk
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ROPOX QUICK HÅNDVASK
Vasken skydes ud fra væggen og 

sænkes 14 cm

ROPOX TOILETSTØTTER
Vægmonterede, opklappelige og 

kan hæjde justeres
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ROPOX BORDE

SMUKKE 
HØJDEINDSTILLELIGE 

BORDE TILPASSET 
INDIVIDUELLE BEHOV

ROPOX KØKKENER

FLEKSIBLE OG 
HØJDEINDSTILLELIGE 
KØKKENLØSNINGER 

ROPOX BADEVÆRELSER

INNOVATIVE 
OG SPÆNDENDE 

PRODUKTER I EN SMUK 
SAMHØRIGHED

ROPOX PUSLEBORDE

SIKRE OG FLEKSIBLE 
LØSNINGER I EN 

ERGONOMISK 
UDFORMNING 

OM ROPOX 

FÅ FRIHEDEN TIL TRYGT AT KLARE DIG SELV

“Mennesker med nedsat funktionsevne skal have en lettere hverdag med højere 
livskvalitet, øget selvværd og frihed til trygt at klare sig selv.” Det var vores målsætning, 
da vi blev grundlagt i 1962. I dag er vi mere end 60 medarbejdere, der fortsat arbejder 
efter det samme mål.

Med mere end 50 års erfaring er vi blandt verdens førende inden for produktion 
af hjælpemidler og møbler til handicappede og udstyr til ergo- og fysioterapeutisk 
genoptræning. Som en del af AddLife-koncernen har vi derudover adgang til et stort 
og stærkt netværk af partnere, der er specialiseret i at udvikle services og produkter til 
både den private og offentlige sundhedssektor.

Vi er repræsenteret i fire verdensdele, hvor vi er anerkendt og værdsat for vores høje 
kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed. 

Læs mere på www.ropox.dk.


