
Upplev vad WC
verkligen betyder:

WellCare.



En tillgång för somliga. 
En välsignelse för 

andra.

Revolutionen startade i Schweiz 
1957. Hans Maurer utvecklade 
den första WC-stolen med in-
byggd dusch. Hans sporre var vil-
jan att ge ett aktivt bidrag till den 
allmänna hälsan. Det han gjorde 
var den första hälsoreform som 
gynnade både patient och vård-
personal.

Clos o mats  segertåg hade star-
tat. Inom privatsektorn fann han 
raskt anhängare till sin ”Wellness- 
rörelse”. Dock har det visat sig 
att Clos o mat  har de rätta kva-
liteterna för särskilda behov inom 
vården. Som en  tillförlitlig, använ-
darvänlig  och praktisk lösning har 
den underlättat vardagen på seni-
orboende och sjukhem mm. Alla 
dessa institutioner har dragit nytta 
av en produkt som har förbättrats 
år efter år och som har försett 
vården med det som personal  
inom hälsosektorn alltid arbetat 
för: mer livskvalitet för vårdbehö-
vande och mindre belastning för 
vårdpersonal.

Tillbaka till oberoende

Det kännetecknande för clos o 
mat är dess enkelhet - särskilt 
för sjuka och rörelsehindrade. 
Sätt dig i en patients ställe, som 
hittills varit beroende av hjälp vid 
toalettbesök. För att komma på 
och av toaletten kan clos o mat 
utrustas med lyft och armstöd. 
Efter uträttade behov används 
automatiken:

1. Färdig? Du behöver inte sträcka 
dig efter papper. Tryck bara in en 
av armbågsknapparna bakom 
dig. Därigenom spolas först ner.

2. Ett duschmunstycke kommer  
automatiskt ut. En mjuk, varm 
vattenstråle renar grundligt och 
ger samtidigt en behaglig mas-
sage.

3. Efter ca 10 sekunder börjar 
vattnet långsamt svalna. Du kän-
ner dig fräsch.

4. Du släpper armbågsknappen. 
Vattnet har gjort sin tjänst.

5. Känner du den varma luft-
strömmen? Njut av den tills du 
känner dig torr.



Vatten, luft och värme:  
En klok hälsoreform.
Rörelsefrihet, oberoende,  privat-
livets helgd och värdighet. Dessa 
värden kan inte en rörelsehindrad 
ta för givna, men de är viktiga på 
den steniga vägen mot hälsa och 
livsglädje. Här ger clos o mat  ett 
väsentligt bidrag på flera sätt.  Å  
ena sidan är clos o mat desig-
nad att ge den rörelsehindrade 
fördelarna av kontaktfri personlig 
hygien.  Å andra sidan befordrar 
clos o mat  patientens rörlighet 
och oberoende, och därmed även 
självförtroendet samt ger  vård-
personalen tid över till annat. För 
dem själva och för andra.

Clos o mat är inte bara 
ett system utan ett helt 
program.
Clos o mat-systemet för sjukhus 
och vårdhem utarbetades i nära 
kontakt med terapeuter och kva-
lificerad sjukvårdspersonal. Detta 
gäller även det breda sortimentet 
tillbehör. Mjuksits för att förhindra 
blodstockning, specialkontakt för 
hand eller fot, höjdanpassade 
dusch-WC -lösningar och lyftsys-
tem  är väluttänkta lösningar som 
täcker alla behov.



Omvårdnad och 
självständighet:

clos o mat

Palma  VITA och 
Lima VITA

Tack vare lång driftstid och 
pålitlighet kan Palma VITA 
och Lima VITA spela en cen-
tral roll inom modern vård. De 
är in i detalj framtagna för att 
motsvara fordringarna hos 
människor i behov av vård. 
Speciella val av tillbehör ökar 
oberoendet - en fördel för 
både patient och personal.

Lima VITA
Komplett väggmonterad toa-
lett inklusive dusch och  varm-
luftsfläkt. Sittring av material 
med värmekänsla.

Lima VITA med tvåstråligt 
duschmunstycke för kvinnor

Komplett väggmonterad toa-
lett  inklusive dusch, varm-
luftsfläkt och sittring av mate-
rial med värmekänsla.

Palma VITA
Komplett golvmonterad toalett 
inklusive dusch, varmluftsfläkt 
och sittring av material med 
värmekänsla.

Palma VITA  med tvåstrå-
ligt duschmunstycke för kvin-
nor

Komplett golvmonterad toalett  
inkl dusch, varmluftsfläkt och 
sittring av material med vär-
mekänsla.

Dusch
Den mjukt ymniga dusch-strå-
len borgar för absolut renhet. 
Duschkomponenterna är mot-
ståndskraftiga mot kalkavlag-
ringar.

Varmluftstorkning
Aktiveras automatiskt efter 
duschen. Mycket tystgående. 
Elektronikstyrd funktion.

Tillval
Pneumatisk handkontroll
För att aktivera nedspolning 
och dusch med handen.

Pneumatisk fotkontroll
För att aktivera nedspolning  
och dusch med foten.

Infraröd fjärrstyrning
För bekväm igångsättning av 
huvudfunktionerna.

Ryggplatta
Tillåter igångsättning med 
ryggen istället för med arm-
bågen.

Mjuksits
Förhindrar blodstockning vid 
långvarigt sittande.

Vinkelstöd för sittringen
Förstärker sidostabiliteten.

Lyft
Med  lyft får personer med 
vårdbehov ännu större obero-
ende tack vare möjligheten till 
höjdanpassning .

Sockel
Tillåter anpassning av rätt sitt-
höjd på den golvmonterade 
modellen.
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