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LinidoSolutions 
– hulpmiddelen met 
wandmontage voor 
badkamer en toilet

™ 

Voorbehandeling voor coating 
Ter voorbereiding op het coaten worden de stalen onderdelen alka-
lisch ontvet, gebeitst, gefosfateerd en gepassifeerd om een optimale 
en duurzame hechting van de coating te waarborgen.

Coating
De coating laag is een epoxypolyester met een laagdikte van 80-100 
µm. Deze coating is weerbestendig en slagvast (Buchholz hardheids-
test volgens DIN 53153: > 80). De coating voldoet aan de veeleisende 
zoutneveltest volgens DIN 50021/ASTM B1117 (1000 uur, <1mm).

Textiele bekleding 
De textiele delen op de douchezittingen ‘Short shower seat’ en 
‘Soft shower seat’ (LI22-serie) en doucheramen ‘Shower stretchers’ 
(LI24-serie) zijn geweven polyester doek met een kunststof  coating. 
Het textiel wordt onder lichte spanning, gelijk met  het oppervlak van 
het frame, verlijmd rondom de buis. Hierdoor zijn de zit- en ligvlak-
ken vlak met het frame, wat ten goede komt aan de  transfers. Door 
de volledige verlijming rondom de buis wordt veiligheid en hygiëne 
gegarandeerd worden.  De bekleding is slijtvast en eenvoudig te 
reiningen. Het materiaal vervormt niet, maar past zich aan de 
lichaamstemperatuur van de gebruiker aan waardoor het als com-
fortabel ervaren wordt. De textiele bekleding is alleen verkrijgbaar in 
de neutrale kleur wit.

Isolatiesets
In verband met de vereiste elektrische isolatie worden producten 
voor wand- en vloerbevestiging, waarvan muurflenzen en muur- of 
vloerplaten niet in kunststof zijn uitgevoerd, geleverd met een witte 
kunststof isolatieset inclusief afdekdoppen.

Bevestigingsmaterialen 
De producten van LinidoSolutions™ worden standaard zonder be-
vestigingsmaterialen geleverd, met uitzondering van de badkamer-
accessoires. De keuze van bevestigingsmaterialen hangt af van de 
aard van de wand of van de vloer. 
Voor een duurzame, betrouwbare bevestiging adviseren wij u uitsluit-
end corrosiebestendige bevestigingsmaterialen toe te passen. Het is 
van belang dat het product juist gemonteerd is, bij voorkeur door een 
professional. Controleer de montage regelmatig.

Kwaliteits- en mileucertificering
Handicare Bathroom Safety BV werkt volgens een kwaliteitsmanage-
mentsysteem. Handicare Bathroom Safety BV streeft voordurend en 
actief naar verdere ontwikkeling van het bewustzijn binnen het bedrijf 
op het gebied van kwaliteit en milieu.

Geteste en goedgekeurde producten
De door Handicare Bathroom Safety BV gefabricieerde producten zijn 
van topkwaliteit en voldoen aan de bestaande normen voor dit soort 
medische hulp-middelen, zoals de Richtlijn betreffende Medische 
Hulpmiddelen voor producten van Klasse 1 (Richtijn 93/42/EEG). 
       Tevens voldoen de producten aan de eisen van 
       NEN-EN12182. Al onze veiligheidsproducten zijn 
       voorzien van een CE-markering en een groot aantal 
       is gepatenteerd.

Functionele materialen
LinidoSolutions™ producten worden voornamelijk geproduceerd 
met stalen en roestvast stalen buizen. De producten zijn afgewerkt 
met een duurzame epoxy coating van hoge kwaliteit. De meeste 
producten zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren. De roestvast stalen 
producten kunnen ook gepolijst geleverd worden.

Overzicht materialen
• Metalen buizen: staal ST37,2, DIN17100, Ø 28,6 mm x 1,5 mm
 roestvast staal, rvs AISI 304, Ø 28,0 mm, 1,5 mm 

• Gegoten aluminium armleggers van douchezittingen LI22-serie

• Kunststof douchezittingen, ‘Ergonomic shower seat’ : glasvezel  
 versterkt nylon

• Muurflenzen Ergogrip, bevestigingsmaterialen voor badkamer- 
 accessoires en muurplaat opklapbare beugel ‘Hinged Arm 
 Support: glasvezel versterkt nylon

• Kunststof badkameraccessoires: PMMA

• Muurplaten van douchezitting ‘Soft shower seat’ en ‘Short shower  
 seat’: rvs AISI 304

• Polyurethaan zittingen van douchezitting ‘Short shower seat’   
 LI222x-serie, rugleuningen ‘Backrest’ LI27-serie, 
 veiligheidssteun ‘Front support bar’ LI2609.200, armleuning 
 ‘Soft armrest’ LI2610.001

• Textiele bekleding, douchezittingen LI22-serie ‘Shower seats’ en
 doucheramen LI24-serie ‘Shower stretchers’

• Textiele banden papegaai  ‘Swining support’ en triangel ‘Ceiling  
 support’: nylon

• Bewegende en/of scharnierende onderdelen bestaan steeds uit  
 kunststof en/of rvs
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Desinfectie
Het desinfecteren van het product dient volgens het protocol van de 
instelling plaats te vinden, zowel in de methode, duur als frequentie. 
Hieronder volgen algemene richtlijnen vanuit 
Handicare: 

De producten, inclusief de  polyurethaan delen, 
kunnen temperaturen tot 85°C gedurende 
3 minuten verdragen. 
Alternatieve opties zijn: 90°C/ 1 minuut of 
80°C/10 minuten.
Voor desinfectie mogen de ontsmettings-
middelen, die goedgekeurd zijn door de 
locale zorgautoriteiten, worden toegepast. 
Een ethanol oplossing van 70% ethanol of 
isopropanol van 45%  of iets vergelijkbaars 
kan zonder problemen worden gebruikt. 

Hergebruik 
Bij hergebruik van het product of inzetbaarheid bij een nieuwe cliënt 
moeten defecte of versleten delen vervangen worden. Desinfectie van 
het product, zoals omschreven hierboven, is noodzakelijk.

Recyclen
Als het product zijn technische levensduur heeft bereikt, moet het 
product in delen afgevoerd worden. De kunststof onderdelen kunnen 
worden gesorteerd als restafval. Metalen delen dienen als metaalafval 
behandeld te worden voor optimale recycling.
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Het LinidoSolutions™ assortiment bestaat uit hoogwaardige, ergonomisch 

vormgegeven hulpmiddelen voor badkamer en toilet. De producten zijn veilig, 

comfortabel en ondersteunen het natuurlijke bewegingspatroon. Hierdoor kan 

de gebruiker alledaagse dingen zelfstandig blijven doen. 

Size guide for
lifting slings
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Onderhoud-, was- en reinigingsinstructies
Het wassen, reiningen en onderhouden van hulpmiddelen is niet 
alleen een voorwaarde voor hygiëne en veiligheid, maar ook voor het 
voorkomen van infecties. Hieronder vindt u algemene informatie over 
het onderhoud van onze producten. Lees voor meer informatie de 
instructies in de handleidingen. Onze producten worden voortdurend 
verder ontwikkeld en verbeterd, daarom behouden we ons het recht 
voor om producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 
De meest recente informatie is altijd beschikbaar via onze website: 
www.handicare.com.

Onderhoud voor en tijdens gebruik
Handicare adviseert met regelmaat het product op de volgende 
punten te inspecteren:

• Zorg ervoor dat het product juist gemonteerd en/of geassem-  
 bleerd is.

• Controleer dat alle schroeven en moeren adequaat zijn aange- 
 draaid.

• Controleer dat clips op de juist positie zitten en hun functie veilig  
 kunnen volbrengen.

• Controleer regelmatig of alle onderdelen op hun plek en goed 
 vast zitten.

• Controleer op mogelijke beschadigingen van het materiaal.

Dagelijks reinigen
1. Voor optimale hygiëne wordt aangeraden om de producten direct 
 na gebruik af te spoelen met warm water of een neutrale zeepop-
 lossing (PH 6-8). We adviseren geen chloor, oplos-, schuur- of  
 andere aggressieve schoonmaakmiddelen te gebruiken aangezien  
 dit verkleuring van de coating, PUR delen en kunststof kan veroor- 
 zaken of zelf  het materiaal kan aantasten. 
 Sommige delen, zoals een zitting en ondersteek, kunnen worden  
 verwijderd of opgeklapt om reiningen te bevorderen. Het is van  
 belang dat deze delen weer correct teruggeplaatst worden.

2. Na het afspoelen dient het product afgenomen te worden met een  
 schone, vochtige en zachte doek. Het afspoelen en afnemen   
 zorgen ervoor dat  zeep- en afscheidingsproducten direct worden  
 verwijderd en hierdoor het risico op bacteriëngroei voorkomt.

3. Laat het product drogen, bij voorkeur in een goed geventileerde  
 ruimte voordat het opnieuw ingezet wordt.
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194
9080°C

176°F 10 min

194
9090°C

194°F 1 min

194
9085°C

185°F 3 min


