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Giltig fr o m

toalett- och duschstol för barn och ungdom

TEAM LAZY
TEAM LAZY tillåter rätt sittställning för toabesök. Den är djupt framåtböjd med
rejält stöd för fötterna.
team lazy är en toalett- och duschstol som ger
rörelsehindrade barn och ungdomar stöd på toaletten. De kan så långt som möjligt sitta ensamma i
en riktig sittställning. Spasticitet eller muskelsvaghet är oftast inget hinder för att kunna sitta i
team lazy.
det goda humöret

team lazy underlättar toabesöket som framgångsrikt kan genomföras på regelbundna tider.

Allt fungerar oftast som naturen tänkt. Problem
med förstoppning och dålig aptit kan undvikas.
Det håller humöret på topp.
sittställningen

team lazy fungerar bättre än många andra toalettstolar därför att sittställningen är naturligt framåtböjd. I den här ställningen lindras spasticitet. Bålstödet och ryggselen ger muskelsvaga den trygghet
och det stöd som behövs för att de skall våga sitta
ensamma. Pojkar kissar inte på golvet i den
här sittställningen.
passar alltid

team lazy passar nästan över allt. Höga
eller låga wc-stolar, hemma eller borta.
Fäll ihop team lazy och packa den i
transportväskan. Utan wc, finns en
praktisk potta som tillbehör.
växer med barnet

team lazy bygger på ett antal sitsar i olika
storlekar som passar på samma stativ.
När barnet växer eller om flera barn i olika
åldrar använder samma stol, växlas sits och
bålstöd på samma stativ. Därför är team
lazy billig att använda. Den spar plats på
skolor och sjukhus, då ett stativ räcker för
alla sitsstorlekar och barnen kan sitta i
samma stol och invanda sittställning under
lång tid.
rostfri och montering utan verktyg

team lazy är byggd i rostfria material.
År efter år är den enkel att hålla ren. För att
ta med på resa är kravet på lätt rengöring
och enkel montering viktigt. team lazy
monteras helt utan verktyg.

1. TEAM LAZY passar över WC-stolen. 2. Spar utrymme. 3. Lätt att ta med på resa. 4. Rostfri för enkel rengörning. 5. Transportväska.
6. TEAM LAZY passar in i valiga badrum. 7. H-selen ger extra stöd. 8. Potta då WC saknas. 9. Abduktionsstöd/stänkskydd. 10. Framåtböjd höft ger stabilt sittande, rätt krysställning och lättar spasticitet. 11. TEAM LAZY är en utmärkt duschstol. 12. System TEAM LAZY
växer med barnet från 2 år upp till 60kg.

i duschen

stabil

team lazy är mjukt och skönt formad för dusch.
Det finns inga vassa detaljer eller hörn som kan
skada. Ryggen och stjärten är lättåtkomliga från
alla håll. De flesta duschkabiner rymmer team lazy.

team lazy står stabilt. Sittställningen lindrar
spasticitet och ger trygghet. Problem med oroliga
barn som slänger sig fram och tillbaka är ovanligt
i team lazy.

Trots TEAM LAZYs höga säkerhet så lämna aldrig spastiker utan tillsyn.

TEAM LAZY i basutförande.

TEAM LAZY i basutförande är komplett utrustad och består av ett rostfritt stativ med 75 alt. 100 mm länkhjul,
sits i valfri storlek, stänkskydd, fotstöd, bålstöd, körhandtag med ryggduk, säkerhetsband, vadband och ryggsele.

TEAM LAZY i basutförande
				3000		
med 75 mm länkhjul.

3100		
3200
ålder								2-5 år		4-10 år
8 år - 60 kg
sittdjup								24 cm		37 cm		44 cm
sittbred, ca							17 cm		30 cm		36 cm
toalettöppning (BxDJ)						9x15 cm
12x20 cm
15x25 cm
frigång över wc-stol						48,5 cm		48,5 cm		48,5 cm
bålstödets höjd över sitsen					
19 cm		
24 cm		
24 cm
öppning i bålstödet (BxDJ)					
32x16 cm
32x16 cm
32x16 cm
avstånd sits-fothöjd						
18-33 cm
18-33 cm
18-33 cm
höjd körhandtag							110 cm		110 cm		110 cm
största bredd och djup						
50x70 cm
50x70 cm
50x70 cm
vikt								12,5 kg		12,5 kg		12,5 kg

TEAM LAZY i basutförande
med 100 mm länkhjul.					3001		

3101		
3201
frigång över wc-stol						5105 cm
51,5 cm		51,5 cm
höjd körhandtag							113 cm		113 cm		113 cm
vikt								13,7 kg		13,7 kg		13,7 kg

Färg och material.

Vit etenplast, turkos polyesterduk.

Artikelnummer för TEAM LAZY tillbehör
och reservdelar.
liten sits 2-5 år
mellan sits 4 -10 år
stor sits 8 år-60 kg
stänkskydd/abduktionsstöd
potta
transportväska
bålstöd komplett för 3000/3001
bålstöd komplett för 3100/3101/3200/3201
bålstödsrör för 3156
bålstödsrör för 3155
vadband
ryggsele (som standard i basutförande)
H-sele
säkerhetsband (som standard i basutförande)
ryggväv för körhandtag
körhandtag utan ryggväv
stativ med fotstöd och 75 mm hjul
stativ med fotstöd och 100 mm hjul
hjul 75 mm
hjul 100 mm

3060
3160
3260
3064
3081
3090
3156
3155
3052
3051
3075
3072
3074
3078
3050
3055
3053
3054
2056
2057

I klassen Hygien och Komfort vann TEAM LAZY första pris – Prix Autonomic ’93 –
i Paris, för bästa design, funktion och kvalitet.
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