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Introductie

Human Care produceert en levert mobiliteitshulpmiddelen voor mensen
met specifieke behoeften. Onze producten zijn bedoeld om een natuurlijk
onderdeel te vormen van het leven voor alle gebruikers.
Human Care is in 1993 opgericht en heeft sindsdien een eervolle reputatie
op het gebied van patiëntenzorg opgebouwd. Onze 20 jaar ervaring komt
tot uiting in een breed assortiment van eersteklas producten, waarmee
we hoge klantwaarde bieden en tegemoet kunnen komen aan alle wensen
van onze klanten. Onze belangrijkste productgebieden zijn: Hygiëne,
Mobiliteitshulpmiddelen, liftoplossingen, medische bedden, multifunctionele behandel- en transportstoelen en veiligheidsproducten voor de
badkamer voor mensen met verminderde mobiliteit.
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, Zweden en onze dochterbedrijven bevinden zich in de VS, Canada, USA, Nederland en Australië.
Daarnaast werken wij samen met distributeurs in meer dan 20 andere landen. Veiligheid, kwaliteit en bruikbaarheid komen bij ons vóór alles. Onze
inspanningen zijn permanent gericht op de bewaking en verbetering van
de hoogste kwaliteit in al onze producten. Met onze producten leveren wij
wat we beloven, in elk detail en in elk aspect.
Welkom bij Human Care.
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Dolfijn
Dolfijn

De Dolfijn douche- toiletstoel, is de bekende roest
vrijstalen douche- en toiletstoel met elektrische kantel- en hoogteverstelling. De Dolfijn is ontworpen voor
algemeen gebruik; compleet met hoofdsteun, voet
ensteun en opklapbare armleggers met voorsluiting.
De Dolfijn kent een pakket met maatwerkopties, die
tevens achteraf bevestigd kunnen worden.
Het wassen, douchen en verschonen van patiënten/
cliënten is een intensieve en tijdrovende activiteit.
Daarnaast is de fysieke belasting voor de verzorgende hoog, vanwege het langdurig in een voorovergebogen houding werken. Het wassen en douchen met de
elektrisch in hoogte verstelbare Dolfijn, vermindert
deze fysieke belasting aanzienlijk. Daarnaast kan de
Dolfijn de arbeidsproductiviteit verhogen doordat er
minder “handelingen” verricht hoeven te worden.

Dolfijn

Dolfijn Plus

De Dolfijn Plus is ontworpen voor obese cliënten en
kan worden gebruikt voor algemeen gebruik, maar
ook voor zeer complexe zorgsituaties. De D
olfijn
Plus is standaard voorzien van een gepolsterde
rugleuning, zitting en armsteunen.
Het frame van de Dolfijn serie is standaard voorzien
van meerdere bevestigingspunten. Hierdoor is het
mogelijk om diverse aanpassingen te maken, zonder
dat daarbij de duurzaamheid in gevaar komt.

Dolfijn Plus

Technische specificaties
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Beschrijving

Art. nr.

Laagste stand kussen

Hoogste stand

L x B kussen

L x B basis

Dolfijn

400000

50 cm

106 cm

43 x 43 cm

80 x 65 cm

Dolfijn Plus

400002

50 cm

103 cm

50 x 55 cm

80 x 72 cm

Wiel diameter

Maximaal gewicht

Keurmerk

Keuring

125 mm

180 kg

CE + IPX4

1 x periodiek STIGAH

125 mm

250 kg

CE

1 x periodiek STIGAH
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Aanpasbaar aan iedere wens en behoefte
Voor alle Dolfijn douche-/toiletstoelen is een pakket standaard opties beschikbaar die tijdens de fabricage
kunnen worden gemonteerd. Daarnaast is er een pakket met maatwerk opties, die achteraf bevestigd kunnen
worden. Hieronder treft u enkele opties.
Verlengde voetenplaat

Zijpelot romp

•

•
Comfort voetsteun

Zijpelot bovenbeen

•
Diverse gepolsterde gordels

•

Navolgende individuele opties zijn beschikbaar:
Beschrijving

Beschrijving

Beschrijving

Hoofdsteun op maat

Zijpelot heup

Po-geleiders

Verlengde maantjes

Zitting op maat

Ondersteek

Rugleuning op maat

Diverse gordels

RVS emmer

Rug instelbaar maken

Zitting op maat

Kinder uitvoering

Duwbeugel aanpassen

Abductieklos

Obese uitvoering

Armleggers aanpassen

Comfort beensteunen

Ombouwen naar zelfrijder

Diverse armleggers

Comfort voetsteunen

Mini uitvoering (verlagen)

Zijpelot romp

Insteekbuizen aanpassen

Diverse gepolsterde delen

Zijpelot bovenbeen

Voetplaat op maat

En nog veel meer

De meeste aanpassingen zijn op aanvraag en daarom niet voorzien van een artikelnummer. Neem voor meer informatie of voor het ontvangen van een offerte contact
met ons op. Indien uw individuele aanpassing er niet tussen zit, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.
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Orka Douchewagen
De Orka douchewagen is elektrisch hoog-laag verstelbaar, met hoekverstelling en centraal remsysteem.
De Orka douchewagen is een robuust en comfortabel
hulpmiddel voor het douchen van liggende patiënten.
De douchewagen is uitgerust met een hygiënisch en
zacht matras, met een hoofdkussen van uitstekende
en waterdichte kwaliteit. Voor het afvoeren van het
douchewater kan er optioneel gebruikt worden gemaakt van een waterdrainagesysteem.
Door het centrale remsysteem en rijrichting fixatie,
is de douchewagen snel en gemakkelijk te manoeu
vreren. De grote wielen zorgen, voor zowel de patiënt
als de verzorgende, voor een schokvrij transport. De
eenvoudig te openen veiligheidshekken zijn aan beide zijden gemonteerd.
De matras is verkrijgbaar in bijna iedere RAL kleur.

Technische specificaties

www.humancare.nl

Beschrijving

Art. nr.

Lengte

Breedte

Binnenmaat matras

Elektrisch verstelbaar van

Maximaal gewicht persoon

Orka Hydraulisch

Orka H

200 cm

80 cm

70 cm x 190 cm

58 tot 103 cm

135 kg

Orka Elektrisch

Orka E

Maximaal werklast

Hoekverstelling

Wiel diameter

Beschermingsklasse

Eigen gewicht

175 kg

40 graden

200 mm

IPX4

104 kg
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Dolfijn Junior

Douche-/toiletstoel voor kinderen

Orka Junior

Verstelbare douchewagen

Het wassen, douchen en verschonen van fysiek
beperkte kinderen/kleine mensen is een intensieve en
tijdrovende activiteit. Daarnaast is de fysieke belasting
voor de verzorgende hoog, vanwege het langdurig werken in een voorovergebogen houding. Het wassen en
douchen met de elektrisch in hoogte verstelbare Dolfijn
Junior vermindert deze fysieke belasting aanzienlijk.
Daarnaast kan de Dolfijn Junior de arbeidsproductiviteit verhogen, doordat er minder “handelingen” verricht
hoeven te worden.

Art. nr.

Laagste stand
kussen

Hoogste stand
kussen

L x B kussen

400001

50 cm

96 cm

38,5 x 33,5 cm

L x B extern

Wiel diameter

Max. gewicht

Keurmerk

78 x 60 cm

Geremd achter en
voor 125 mm

180 kg

CE + IPX4

De Orka Junior is een elektrische hoog-laag verstelbare douchewagen met centraal remsysteem.
De Orka Junior is een robuust en comfortabel hulpmiddel voor het douchen van liggende patiënten.
De douchewagen is uitgerust met een hygiënisch en
zacht matras, met een hoofdkussen van uitstekende en waterdichte kwaliteit. Voor het afvoeren van het
douchewater wordt er gebruik gemaakt van een waterdrainagesysteem.

Beschrijving

Art. nr.

Laagste stand
matras

Hoogste
stand matras

LxB
matras

Orka Junior Hydraulisch
Orka Junior Elektrisch

Orka HK
Orka EK

60 cm

108 cm

150 x 61 cm

L x B extern

Keurmerk

Max. gewicht

Wiel diameter

78 x 60 cm

CE + IPX4

160 kg

Wielen 200 mm (centraal
remsysteem)
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AUSTRALIA
Unit 9, 271 Wells Road
Chelsea Heights, Victoria 3196
Phone: +61 3 8773 1111
Fax: +61 3 9773 4008
info.au@humancaregroup.com
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CANADA
10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: 613.723.6734
Fax: 613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

SWEDEN
Årstaängsvägen 21C
117 43 Stockholm
Phone: +46 8 665 35 00
Fax: +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

NEDERLAND
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: 0577-412171
Fax: 0577-412170
info.nl@humancaregroup.com

UNITED STATES
4210 S. Industrial Drive, Suite 160
Austin, TX 78744
Phone: 512.476.7199
Fax: 512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

