
Bidette
Enkel, ren och 
supermodern





För att så många som 
möjligt ska kunna bo kvar 
hemma
I mer än 20 år har vi sett till att människor 
med speciella behov kan bo kvar hemma med 
bibehållen livskvalitet. Att kunna göra skillnad 
i människors vardag ger oss drivkraften att 
fortsätta utveckla nya produkter. Och det gör 
vi hela tiden.

Grunden för vårt utvecklings arbete är de hem-
besök som våra rådgivare gör varje dag hos 
användare över hela landet, och den ovärder-

liga kunskap som de mötena ger. Den kun-
skapen tar vi med oss när vi vidareutvecklar de 
produkter som vi säljer idag och när vi skissar 
på nya. 

I denna broschyr kan du läsa mer om Bidette. 
Ett hjälpmedel, för alla åldrar både för hem-
miljö och offentliga utrymmen. Vill du ha mer 
information om något, hör gärna av dig till oss 
så hjälper vi dig. 
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Därför väljer  
användarna Bidette
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Bidette är en lättanvänd och väldesignad 
bidétillsats för personer som behöver hjälp med 
intimhygien vid toalettbesök. Bidette har den 
unika fördelen att vattenstrålen kommer under
ifrån, med en pendlande rörelse, något som 
garanterar skonsam och effektiv ren  göring för 
både män, kvinnor och barn.  

Bidette monteras direkt på den befintliga 
toalettstolen och är därefter mycket enkel att 
använda, sköta och hålla ren.
 
Bidette finns i tre modeller: R3, M3 och P12.  
Se följande uppslag.
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  Fördelar med Bidette
 � Tål extremt hög belastning, maximalt 380 kg.

 � Lätt att kombinera med andra produkter,  
exempelvis mobil duschstol, Lift och Balance.

 � Kan monteras utan åverkan. En särskild 
monterings plåt kan beställas. Med denna slipper 
man skruva i kaklade väggar.

 � Kraftiga sidoförflyttningsskydd.

 � Diskret och tilltalande design.

 � Med sittvakten inkopplad fungerar Bidette  
endast när någon sitter ner.

 � Duschmunstycket rengörs automatiskt före  
och efter användning.

 � Med några enkla inställningar kan vem som 
helst använda Bidette, även den som har  
kognitiva funktionsnedsättningar.

100 % ren
Den rengörande duschstrålen kommer underi
från, vilket gör att du blir 100 % ren. Fungerar lika 
bra för män, kvinnor och barn.

Lätt att använda
Lätt och pedagogisk att använda tack vare  
genomtänkta handreglage, handkontakter  
och fotkontakter.

Lätt att hålla ren
Bidette är mycket lätt att hålla ren. Duschmunstycket 
ligger skyddat under toalettsitsens kant när den inte 
används och rengörs automatiskt före och efter an
vändning. Delar kan plockas isär vid extra rengöring. 

Inställningsmöjligheter
Om behov finns, kan Bidetten enkelt anpassas 
efter användarens behov och förutsättningar.
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BIDETTE R3 MED HANDKONTROLL TRIPPEL 
OCH TILLBEHÖR ARMSTÖD6
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1. Spolar bort kallt vatten         2. Duschar rent         3. Torkar torrt
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 Ingår i Bidette R3:
 � Sits, 65 mm hög.                       
Maxbelastning 380 kg.

 � Duscharm.
 � Termostatblandare med  
vattenslang.

 � Fläkthus R3 med luftslang.
 � Handkontroll Trippel eller 
Singel.

 � Sittvakt.

 Kan kombineras med: 
 � Mobil duschstol.
 � Lift.
 � Balance.
 � Gripo Alu.

Bidette R3:  
ART. NR. 11 122

Bidette R3  
med armstöd: 
ART. NR. 11 124

Så här fungerar Bidette R3

Automatisk Bidette med torkfunktion
Vår automatiska Bidette R3 är en genomtänkt och mycket 
lättanvänd lösning för människor som behöver ett hjälpmedel 
för att bli rena och torra efter ett toalettbesök. Bidette R3 är 
utrustad med tvätt och torkfunktion som kan anpassas vid 
behov. Bidetten styrs av en pedagogisk handkontroll.

 Alternativ för styrning: 
 � Handkontroll Trippel  
(standard), fungerar bra  
även för synsvaga.

 � Handkontroll Singel, anges vid 
beställning (Singel kan även 
användas som fotkontroll.

TRIPPEL SINGEL

BIDETTE  
ARMSTÖD 
– uppfällbara 

ART. NR. 11 401 
Innermått 490 mm 
Yttermått 600 mm 
Höjd över sits 230 mm

Max belastning 
75 kg/armstöd

HYGIENSITS 
ART. NR. 10 631  
För enkel och snabb 
ren göring av sitsen, 
förlänger även stänk-
skyddet.

MONTERINGSPLÅT 
– se sidan 12 för mer info

ART. NR. 11 300 
För skruvlös montering 
av fläkt och blandare  
på kakelvägg.  
Mått 170×390 mm

GRIP ARMSTÖD  
– separat monterat 
– uppfällbara

ART. NR. 10 415 
Innermått 510 mm 
Yttermått 610 mm 
Höjd över sits 230 mm
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Max belastning 
75 kg/armstöd



BIDETTE M3 MED TILLBEHÖR ARMSTÖD8



Så här fungerar Bidette M3
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 Ingår i Bidette M3:
 � Sits, 65 mm hög. 
 � Maxbelastning 380 kg.
 � Duschhandtag på höger 
eller vänster sida med 
duscharm. 

 Kan kombineras med:
 � Lift.
 � Balance.
 � Gripo Alu.

 Se sidan 34 för mer info.
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Bidette M3, höger:  
ART. NR. 11 101 
höger med armstöd: 
ART. NR. 11 103

Bidette M3, vänster: 
ART. NR. 11 106 
vänster med armstöd: 
ART. NR. 11 108

Manuell Bidette med torkfunktion
Bidette M3 är ett lättanvänt hjälpmedel för människor som 
behöver hjälp med intimhygien efter ett toalettbesök. Strålen 
styrs av användaren med ett ergonomiskt och lättillgängligt 
handtag som sitter på valfri sida på toalettens sittring. 
Torkluften startas med en separat knapp.

BIDETTE  
ARMSTÖD  
– uppfällbara 

ART. NR. 11 401 
Innermått 490 mm 
Yttermått 600 mm 
Höjd över sits 230 mm

HYGIENSITS 
ART. NR. 10 631  
För enkel och snabb 
ren göring av sitsen, 
förlänger även stänk-
skyddet.

MONTERINGSPLÅT 
– se sidan 12 för mer info 

ART. NR. 11 300 
För skruvlös montering 
av fläkt och blandare  
på kakelvägg.  
Mått 170×390 mm

GRIP ARMSTÖD   
– separat monterat  
– uppfällbara

ART. NR. 10 415 
Innermått 510 mm 
Yttermått 610 mm 
Höjd över sits 230 mm

1. Spolar bort kallt vatten         2. Duschar rent         3. Torkar torrt

 � Termostatblandare 
med vattenslang.

 � Fläkthus M3 med 
luftslang.

 � Startknapp fläkt.
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Max belastning 
75 kg/armstöd



BIDETTE P1210



1. Spola bort kallt vatten        2. Duscha rent

Så här fungerar 
Bidette P12
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 Ingår i Bidette P12:
 � Sits, 65 mm hög. Max belastning 380 kg.
 � Duschhandtag på höger eller vänster  
sida med duscharm.

 � Termostatblandare med vattenslang
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Bidette P12, Höger: 
ART. NR. 11 131 
höger med armstöd:  
ART. NR. 11 133

Bidette P12, Vänster:   
ART. NR. 11 136 
vänster rmed armstöd:  
ART. NR. 11 138

Manuell Bidette utan torkfunktion
Bidette P12 är ett lättanvänt hjälpmedel för människor som 
behöver hjälp med intimhygienen efter ett toalettbesök, 
men som kan sköta torkningen på egen hand. Strålen 
styrs av användaren med ett ergonomiskt och lättillgängligt 
handtag som sitter på valfri sida på toalettens sittring. Efter 
duschning används lämpligen en handduk eller toalett
papper för att torka torrt.

 Kan kombineras med:
 � Lift
 � Balance
 � Gripo Alu

 *Se sidan 34 för mer info.

BIDETTE  
ARMSTÖD  
– uppfällbara 

ART. NR. 11 401 
Innermått 490 mm 
Yttermått 600 mm 
Höjd över sits 230 mm

HYGIENSITS 
ART. NR. 10 631  
För enkel och snabb 
ren göring av sitsen, 
förlänger även stänk-
skyddet.

MONTERINGSPLÅT 
– se sidan 12 för mer info 

ART. NR. 11 300 
För skruvlös montering 
av fläkt och blandare  
på kakelvägg.  
Mått 170×390 mm

GRIP ARMSTÖD  
– separat monterat 
– uppfällbara 

ART. NR. 10 415 
Innermått 510 mm 
Yttermått 610 mm 
Höjd över sits 230 mm
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Max belastning 
75 kg/armstöd

Max belastning 
75 kg/armstöd



Utprovningsprotokoll
finns att ladda ner från vår hemsida:  
www.svancare.se

FOTPALL 5 CM 
ART. NR. 11 601 

HYGIENSITS
ART. NR.  10 631 

För enkel och snabb 
ren göring av sitsen, för-
länger stänkskyddet.

RYGGDYNA
ART. NR. 10 095 
H. 390 mm 
B. 320 mm 
D. 30 mm

MONTERINGSPLÅT 
ART. NR. 11 300 
Mått 170 × 390 mm

FOTKONTAKT 
– till Bidette 

ART. NR. 11 501 
Knapp: Ø60 mm, H.25 mm 
Golvplatta: Ø 90mm 
Längd på sladd: 2 meter.

HÅLFÖRMINSKARE 
– till Bidette 

ART. NR. 11 277 
B. 155 mm, L. 260 mm

MJUKSITS 
BLÅ: ART. NR. 10 399 
VIT: ART. NR. 10 398 
Innermått B. 210 mm 
Innermått L. 245 mm

FOTPALL 10 CM 
ART. NR. 11 602 

MJUKSITS
ART. NR. 10 397

Mjuksitsen är anpassad 
att användas tillsammans 
med vår Hygiensits.

LÖST TOALETTLOCK  
– till Bidette 

ART. NR. 11 278 

TI
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R

För att slippa att borra 
hål och skada kakel  
och våtskikt i bad-
rum, kan blandare och 
fläkt monteras på en 
monterings plåt som 
fästs på väggen med 
dubbelhäftande tejp. 

Fotkontakten är ett  
alternativ till hand- 
kontroll. Skall placeras 
på golvet. Kontakten 
ansluts till uttaget för 
handkontroll på fläkt-
huset.
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Kombinationer  
och  anpassningar 
Samtliga av Svan Cares produkter är framtagna med tanken om att de ska kunna anpassas och kombi
neras så att användaren får exakt det hjälpmedel som behövs. 

Bidette R3 kombinerad med Lift. Kompletteras med  
anpassningssats. Om sittplåten på liften har 4 hål  
art. nr 11 248,  om den har 2 hål art. nr. 11 279.

Bidette R3 kombinerad med mobil duschstol. Tack vare att duschstrålen träffar underifrån, går det mycket bra att använda 
mobil duschstol över Bidette R3. Inga slangar eller kopplingar behöver flyttas eller lossas.

Bidette R3 kombinerad med Balance.
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Ring oss
för utprovning:
0240-101 02Vi hjälper dig att 

hitta rätt produkt
Direkt från oss
Vi hjälper dig att finna rätt produkt och de 
tillbehör du eventuellt behöver. Du når oss 
på telefon, 0240-101 02, eller e-post, 
info@svancare.se.
 
Du kan också kontakta någon av våra sälj- 
are eller rådgivare, deras kontaktuppgifter 
finner du under kontakt på vår hemsida: 
www.svancare.se

Via din arbetsterapeut 
Din arbetsterapeut kan också hjälpa dig  
att komma fram till vilken produkt och  
vilka tillbehör som passar bäst för dig.  
Om den produkt du behöver är av sådan 
art att du måste ansöka via hjälpmedels-
centralen eller kommunens bostadsan-
passningsbidrag, kan arbetsterapeuten 
hjälpa dig med det.
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Prova vad som passar bäst
Om du vill prova vilken Bidette som passar 
dig bäst kan en rådgivare från Svan Care 
komma hem till dig. Sitsen monteras på din 
egen toalettstol, vatten och el ansluts provi-
soriskt, och rådgivaren demonst rerar hur den 
fungerar. Sedan får du  
i lugn och ro själv prova Bidetten  
och de olika tillbehören medan rådgivaren 
väntar.

När du har bestämt dig noterar rådgivaren 
vilken modell och vilka tillbehör du vill ha. 
Hur beställningen sedan går till skiljer sig från 
kommun till kommun, din arbetsterapeut vet 
hur det ska göras.

Rådgivaren monterar bort alla hjälpmedel 
och återställer badrummet. Hela besöket tar 
drygt en timme.

Ring oss
för utprovning:
0240-101 02

Ring vår rådgivning 
Telefon: 0240-101 02

Våra kunniga rådgivare är  
tillgängliga per telefon måndag  
till torsdag kl. 08.00 –16.00  
samt fredagar kl. 08.00 –15.00. 

Skicka e-post 
info@svancare.se

Rådgivarna svarar på dina frågor 
per e-post kontinuerligt varje 
vardag kl. 08.00 –16.00. Du kan 
även välja att bli uppringd när 
det passar dig.

Besök vår webb 
svancare.se

Här finns information om alla våra 
produkter, tillbehör, var du kan se 
och prova våra hjälpmedel samt 
andra saker som kan vara bra att 
veta när du ska göra ditt val. 

Nya förutsättningar  
skapar nya behov. 
Troligen behövs också ny kunskap för att du ska kunna 
ta rätt beslut kring vilket hjälpmedel som är det bästa. 
Att skaffa den kunskapen är enkelt. Vi är experter på 
badrum. Oavsett om det är en Bidette, Lift, Balance eller 
Gripo Alu som är intressant för dig, råder vi dig gärna hur 
du ska gå vidare med dina önskemål och behov.

Tel. 0240-101 02      
info@svancare.se       
www.svancare.se

SVAN CARE AB
Alvägen 1
771 41 Ludvika
Sweden       

Kontakt
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Svan Care AB, Alvägen 1, 771 41 Ludvika   
Telefon 0240-101 02  |  info@svancare.se   
www.svancare.se

BIDETTE R3
Bidétillsats till toaletten med  

tvätt och torkfunktion

GRIPO ALU
Stödstång för hjälp

med uppresning

GAIUS SENIOR TVÄTTSTÄLL
Tvättställ med stödhandtag. 
4 storlekar. Går även att få 

höj och sänkbart.

BALANCE
Flexibelt system för toaletten som 
ger extra stöd för barn och vuxna

GAIUS REGAL
Väggmonterade, uppfällbara  

WC-armstöd.

LIFT
Höj och sänkbar toalettsits

Vi bygger 
framtidens badrum
Se mer ur vårt sortiment på  www.svancare.se


