
SpecialiSt  
in Sanitaire hulpmiddelen  

voor de zorg



Sani-assist levert een volledig 

pakket sanitaire hulpmiddelen 

voor ouderen en mensen met 

een licha melijke beperking. 

als importeur werken we nauw 

samen met internationaal ge-

waardeerde fabrikanten zodat 

een uitgekiend pakket aan 

 baden en toiletvoorzieningen 

wordt geleverd. 

het uitgangspunt bij al onze 

 producten is het bieden van 

 zoveel mogelijk zelfstandigheid, 

privacy en veilig  heid bij gebruik 

van badkamer en toilet.

Sani-Assist 
maakt het leven 
makkelijker...

Badkamerinrichting op basis van mobiliteitsgroepen:

RollAtoR 
gebRuikeRS

Slecht
lopenden

A b

kenmeRken*:
 + loopt zelfstandig    

evt. met wandelstok
 + kan zonder hulp staan
 + is onafhankelijk, kan zichzelf 

verschonen en aankleden

Activiteiten:
 + begeleiden zittende cliënt 

(eten geven, scheren, enz.)
 + douchen of wassen zittende 

cliënt
 + liggend baden in bad

kenmeRken*:
 + loopt met rollator
 + kan met weinig  

ondersteuning staan
 + is deels afhankelijk van 

zorgverlener
 + lichamelijk niet-veeleisend 

voor zorgverlener  

Activiteiten:
 + transfers van en naar bed, 

(rol)stoel, toilet, enz.
 + begeleiden zittende cliënt 

(eten geven, scheren, enz.)
 + douchen of wassen zittende 

cliënt
 + liggend baden in bad



Badkamerinrichting op basis van mobiliteitsgroepen:

c d e
tillift 
gebRuikeRS

RolStoel
gebRuikeRS

bed
liggenden

kenmeRken*:
 + is gebonden aan rolstoel
 + kan met steun staan  

kan zelf op 1 been staan
 + is in veel situaties afhankelijk 

van zorgverlener
 + lichamelijk veeleisend 

voor zorgverlener  

Activiteiten:
 + transfers van en naar bed, 

(rol)stoel, toilet, enz.
 + begeleiden zittende cliënt 

(eten geven, scheren, enz.)
 + douchen liggende cliënt
 + verzorgen, wassen, 

verschonen liggende cliënt

kenmeRken*:
 + is gebonden aan rolstoel
 + kan niet staan zonder hulp 
 + is sterk afhankelijk van 

zorgverlener
 + lichamelijk veeleisend 

voor zorgverlener  

Activiteiten:
 + transfers van en naar bed, 

(rol)stoel, toilet, enz.
 + begeleiden zittende cliënt 

(eten geven, scheren, enz.)
 + douchen liggende cliënt
 + verzorgen, wassen, 

verschonen liggende cliënt

kenmeRken*:
 + is geheel passief   

evt. volledig bedlegerig
 + kan niet staan, vaak stijve, 

kromme gewrichten
 + is volledig afhankelijk  

van zorgverlener
 + lichamelijk veeleisend 

voor zorgverlener  

Activiteiten:
 + transfers van lig naar lig
 + begeleiden liggende cliënt 

(eten geven, scheren, enz.
 + douchen liggende cliënt
 + verzorgen, wassen, 

verschonen liggende cliënt



Technische wijzigingen, productspecificaties, kleurafwijkingen en prijswijzigingen voorbehouden. Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW en aflever- en installatiekosten.  

op al onze transacties zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. uitgave Sani-assist maart 2013

dortmundstraat 28, 7418 Bh deventer
t: 0570-634 535, F: 0570-634 368

www.sani-assist.com, info@sani-assist.com

Waarom kiezen voor Sani-assist?

+ ruim 17 jaar ervaring in de zorgsector

+ deskundige en gespecialiseerde partner

+ focus op duurzame relaties

+ technische know how en veiligheid

+ beste producten voor concurrerende prijzen

www.sani-assist.com / info@sani-assist.com

u bent van harte welkom in onze showroom en enkele producten komen we graag bij u op locatie demonstreren.

* bron: www.locomotion.nu


