Utprovningsprotokoll för NeatSeat85
- Läs sida 3 för ytterligare vägledning
Innan beställning kontakta oss alltid för rådgivning : support@nordicweltech.se eller ring 08-520 275 51

Datum: ________________Utfärdat av: ___________________________Ev.Ärendenummer: __________
Brukarens/kundens/verksamhetens namn: __________________________________________________
Adress/Lgh nr: ________________________________________________________________________
Postnummer och Ort:___________________________________________________________________
Telefonnr ____________________________________________________________________________
Mailadress:___________________________________________________________________________
Ev. kontaktperson:_____________________________________________________________________
Telefonnummer: ______________________________________________________________________

Leg. Arbetsterapeut: ___________________________________________________________________
Arbetsplats: __________________________________________________________________________
Telefonnummer: ______________________________________________________________________
Mailadress: __________________________________________________________________________

Handläggare:_________________________________________________________________________
Kommun/Organisation: _________________________________________________________________
Telefonnummer:______________________________________________________________________
Mailadress: __________________________________________________________________________
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Val av produkt/storlek:

Neatseat85 Medium

Val av tillbehör

NeatSeat85 Large inklusive +7 cm förhöjning
Val av tillbehör

Förhöjning +7 cm:

Ja***

Armstöd, fällbart och avtagbart höger och vänster:

Ja***

Brukaren i behov av hygienstol:

Ja***

Kommer befintligt armstöd användas istället för ett nytt?:lbehör

Ja***

*** NeatSeat85 Large kräver att man monterar den tillsammans med en Förhöjning 7 cm – NeatSeat85 Large.
*** Det går i många fall att använda NeatSeat85 tillsammans med en hygienstol beroende på vilken modell som ska användas.
Rådgör med Nordic Weltech avseendes användning av hygienstol innan beställning görs!
*** Kontakta alltid NeatNordic för hjälp avseende vilka armstöd som är kompatibla med NeatSeat85.
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VILKA TOALETTSTOLAR PASSAR NEATSEAT TILL?
Samtliga modeller har universalmått och kan monteras på merparten av svenska toalettstolar. NeatSeat85 Large förutsätter dock
att den monteras tillsammans med en 7 cm hög förhöjning.

TVÅ OLIKA STORLEKAR: MEDIUM ELLER LARGE
Produkten kommer i två olika modeller: NeatSeat85 Medium och NeatSeat85 Large. Vilken modell som är att föredra beror på
brukarens längd och vikt. Observera att NeatSeat85 Medium har ett mindre sitshål än standardtoalettsitsar. Produkten är avsiktligt
konstruerad med ett mindre sitshål för att brukaren ska vara placerad på ett sådant sätt att tvättfunktionen fungerar optimalt.
Detta innebär att brukaren bör sitta långt in på toalettsitsen, vilket initialt kan upplevas som ovant.
Riktlinjer för val av modell:

•

NeatSeat85 Medium passar till brukare med en längd på upp till 175 cm och en vikt på upp till 80 kg
(sitshålet är 24 cm långt).

•

NeatSeat85 Large passar till brukare med en längd på över 175 cm och en vikt på över 80 kg
(sitshålet är 29 cm långt).

RÖRLIGHET FÖR OPTIMAL TVÄTT
Optimal tvätteffekt uppnås om brukaren har viss rörlighet i bäckenet vid sittande position, detta då de två duschmunstyckena på
bidén är statiska och ej kan justeras i sidled. Om brukaren har helt fixerat bäcken och ej kan justera sin sittposition alls bör kontakt
tas med arbetsterapeut hos Nordic Weltech innan beställning.

SITTHÖJD OCH FÖRHÖJNINGAR
Enbart sitsen från NeatSeat85 ökar sitthöjningen från porslinet med 3 cm. Önskas en ytterligare ökning av sitthöjd finns
specialanpassade förhöjningar till båda modellerna som adderar ytterligare 7 cm i sitthöjd. NeatSeat85 Large ska dock alltid
monteras tillsammans med en förhöjning för att den ska passa standardstorleken för svenska toalettporslin. Observera att inga
andra förhöjningsmodeller är kompatibla med NeatSeat85! Redan befintliga förhöjningar måste således ersättas.

ARMSTÖD
Många brukare är i behov av armstöd. Utöver de armstöd som går att beställa via Nordic Weltech finns en rad olika varumärken
och modeller som är kompatibla med NeatSeat85. Verksamheten bör inventera vilka armstöd som redan finns och avgöra om nya
måste beställas. Armstöd som är monterade i annan toalettsits/förhöjning är ej kompatibla med NeatSeat85, exempelvis Hi-Loo
armstöd.
Om armstöd används tillsammans med en förhöjning kan armstöd som är monterade på toalettporslinet hamna på en lägre nivå
än normalt. Brukare med nedsatt bålstabilitet kan i det fallet behöva armstöd som sitter högre upp. Kontakta oss för rådgivning
om vilka armstöd som skulle passa.
Armstöd som är kompatibla och fungerar med NeatSeat85 är:
•
Armstöd som är monterade på väggen
•

Ifö Support (EAN-nr 7391515112207)

•

Gustavsberg Nautic (EAN-nr 5708590299570)

•

Gustavsberg Nordic 3051 (EAN-nr 5708590211718)

ANVÄNDNING TILLSAMMANS MED HYGIENSTOL
Det går i många fall att använda NeatSeat85 tillsammans med en hygienstol beroende på vilken modell som ska användas. Rådgör
med Nordic Weltech avseendes användning av hygienstol innan beställning görs!
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