O S O B N Í KO M FO R T V K A Ž D É FÁ Z I Ž I VO TA

MEDIC
A SS I S TA N T

S YS T É M P R O O S O BY
SE SNÍŽENOU HYBNOSTÍ

ČESKÝ
VÝROBEK

Život přináší různá období, v nichž jsme
odkázáni na pomoc druhých. Ať už po úrazu,
operaci či ve stáří.
Medic Assistant usnadňuje řešení
hygienických potřeb, a nabízí tak možnost
déle setrvat v důvěrně známém prostředí.
Je řešením pro dlouhodobý samostatný
a kvalitní život.

VLASTNOSTI V ÝROBKU

DOMA NEBO V NEMOCNICI

Pro vyšší kvalitu života

AM101/1500L Medic Assistant
Předstěnový instalační systém pro suchou
instalaci, výškově stavitelný – pro osoby
se sníženou hybností
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Komfort pro pacienty i personál
Medic Assistant najde pro své mimořádné
vlastnosti uplatnění nejen v domovech
pro seniory, ale také v domech
s pečovatelskou službou, nemocnicích
či rehabilitačních centrech.
Napomáhá rehabilitaci pacientů s omezením
hybnosti po operacích a snižuje potřebu
asistence pečovatelského personálu.

300 mm
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473–773 mm
WC Alca MEDIC

R E FE R E N C E

WC závěsné pro osoby
se sníženou hybností

Nejlepším doporučením je Vaše spokojenost
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Úsporné duální splachování s možností nastavení spotřeby 2–9 litrů

Speciálně upravený předstěnový instalační systém pro osoby se sníženou hybností dlouhodobě
testovala Interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích.
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Signalizační tlačítko ALARM přímo v madle
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Plynule výškově nastavitelná toaletní mísa v rozsahu až 30 cm

„Z hodnotící zprávy nemocnice vyšlo používání modulu velmi pozitivně, což nás potěšilo,“
uvedl generální ředitel společnosti Alcaplast František Fabičovic, který modul
nemocnici daroval.
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Sklopná madla
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Držák toaletního papíru

Nosnost madla
až 200 kg

„Nedávno jsem sám prodělal operaci kyčelního kloubu, proto vím, jak náročné je potýkat
se se ztíženým pohybem,“ nechal se slyšet ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus.
Systém pro osoby se sníženou hybností je osazený elektrickým lineárním pohonem, který
umožňuje nastavovat výšku toalety v rozmezí až třiceti centimetrů.
„Zařízení má nosnost čtyři sta kilogramů. Což je výrazně více než u konkurence. Součástí modulu
jsou také dvě sklopná madla s integrovaným elektronickým ovládacím panelem,“ doplnil
ředitel Fabičovic.
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LET ZÁRUKA

Nosnost konstrukce
400 kg

NOVINKA

30 CM

Nerezový kryt z materiálu
AISI 316L – vysoká odolnost

KO M P L E X N Í N A B Í D K A

BEZBARIÉROVÝ
PROGRAM

Společnost Alcaplast nabízí ucelenou řadu
sanitárních výrobků pro bezbariérovou
koupelnu a toaletu.

Medic Assistant splňuje veškeré
normy vyžadované českou
i evropskou legislativou.

Přehled bezbariérových výrobků:
předstěnové instalační systémy
pro osoby se sníženou hybností

Evropská legislativa

Česká legislativa

2014/30/EU

NV 117/2016

senzorové splachovače toalety

2014/35/EU

NV 118/2016

speciální sanitární keramika

2011/65/EU

NV 481/2012

montážní rámy na madla

2006/42/ES

NV 176/2008

prostorově úsporné umyvadlové sifony

2011/305/EU

odtokové systémy do zdi nebo do rohu
sprchového koutu

EN14055

ČSN EN14055

ČESKÁ REPUBLIKA
Více na www.alcaplast.cz/bezbarierovy-program
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