
HonoréCare
Værdigt toiletbesøg - hele livet



�	 	CareBidets	er	en	videreudvikling	af	
Aspen	Bidet	Jasmin	med	udgangspunkt	
i	de	erfaringer,	som	vi	har	høstet	fra	et	
stort	antal	brugere	og	terapeuter

�	 	Vores	bidetløsninger	er	de	mest	testede	
og	benyttede	i	de	danske	kommuner

�	 		Bl.a.	brugertestet	i	samarbejde	med		
Teknologisk	Institut

Vi har opbygget et hjælpemiddelprogram 
omkring vore bidetsæder, der gør det endnu 
nemmere for ældre og handicappede, at klare 
toiletbesøg på egen hånd. 

Care Bidets – effektivt skyl  
og brugervenlig betjening

Toiletløfter STV100
Toiletløfteren STV100 er et hæve-/sænkesystem 
med avanceret kip, i alle positioner. Inkl. negativ 
kip, for ekstra tryghed. Understøtter ældre og 
personer med reduceret bevægelsesfrihed, i 
forbindelse med toiletbesøg.

Passer sammen med alle wc-kummer, toiletter med 
vaskefunktion samt bidetsæder.

Toiletsædeløfter R2D2
Toiletsædeløfter R2D2 er et hæve-/sænkesystem 
med kip, der giver et mere sikkert og trygt toilet- 
besøg for ældre og personer med reduceret be-
vægelsesfrihed. Passer sammen med alle wc 
kummer og kan påmonteres alm. toiletsæde eller 
bidetsæde. 

Kræver ingen installation, kun stikkontakt ved 
toilettet.

“At få hjælp af 
andre er godt – men  

at kunne klare sig  
selv er bedre „



Fjernbetjening 

Autoprogrammer * 2 2	 1

Antal dyser 2 2 1

Vaskestyrke 1,2	L/min 1,2	L/min 8	L/min

Tørring + + +

Regulerbar temperatur +	 +	 +

Pulserende funktion IIP + +  

Rengøring af dyser + + +

Opvarmet sæde + + 

Softclose sæde og låg + + 

One Touch betjening + + +

Armlæn opklappelig +	 +	 +

Forhøjer  +	 +	 +

Hygiejneskærm +	 +	 +

Specialsæde 	 	 Hestesko, Softseat, Big John

Max brugervægt kg ** 150 150 362

Sædehul størrelse i cm 26/29 26/29 29

Passer på toiletter

EN 1717 kategori Kategori 5 Kategori 2 Kategori 5 

JASMIN CARE: Alle gængse toiletter

JASMIN CARE XL: Ifø Sign, Laufen 
kompas, Laufen Pro, Ido Seven, 
Gustavberg Nautic

JASMIN CARE: Alle gængse toiletter

JASMIN CARE XL: Ifø Sign, Laufen 
kompas, Laufen Pro, Ido Seven, 
Gustavberg Nautic

Komplet toilet

Modeloversigt

Sådan fungerer
bidetsædet

PALMA VITA

*  To personlige programmer, der nemt indstilles via fjernbetjening. Ved ét tryk aktiveres det helt personlige vaske- og tørre program.
** XL-sædet anbefales til mænd over 90 kg, p.g.a. sædestørrelse.

JASMIN CARE/
JASMIN CARE XL

LOTUS CARE/ 
LOTUS CARE XL

2 separate dyser for  
bedre hygiejne.
Effektiv vask bagtil og  
blidt bruseskyl fortil.

Der vaskes med  
tempereret vand.
Regulérbar i styrke  
og temperatur.

Der tørres med  
tempereret luft.
Regulérbar i 3 trin.

Toilettet benyttes som du plejer. Først 
ved tryk på fjernbetjeningen aktiveres 
funktionerne – dernæst skylles der ud i 
toilettet som normalt.

Toilettet kan naturligvis også benyttes 
uden at bruge vask- og tørrefunktionen.



J. Honoré Care ApS
Karetmagervej 19B . 7000 Fredericia

Tlf. 75 56 32 44 · info@honorecare.dk · www.honorecare.dk

J. Honoré er specialist og leverandør indenfor bidetsæder og andre 
hjælpemidler, der sikrer et barrierefrit toiletbesøg. Vores produkter har 
været anvendt i en lang række projekter i tæt samarbejde med landets 

førende kommuner indenfor velfærdsteknologi.
 

Vores mission er, at sikre et værdigt og barrierefrit toiletbesøg for alle – 
hele livet. Derfor bestræber vi os løbende på at udvikle løsninger, der er 

simple og effektive, at anvende for både borger og personale

”Det har afhjulpet hud  og hygiejne-
problemer. Borger bliver ren hver gang”

”Borger vil gerne klare sig selv 
ift. nedre hygiejne – og det kan han nu”

Det siger de
Citater fra Aarhus Kommune 

evalueringsrapport

“Vi skåner kroppen, da vi ikke længe-
re skal udføre nedre hygiejne. Mindre 
overbelastning af lænd og skuldre”

“Vi skal ikke længere hjælpe 
med at vaske forneden”

Konklusioner fra Aarhus Projektet
•  Undersøgelsen viser at kommunen kunne spare 

minimum 51,8 minutter pr. borger pr. uge
•  Både borger og plejepersonale udtrykker stor 

positiv tilfredshed med bidetsæderne
•  Undersøgelsen viser markant fald i forekomsten 

af urinvejsinfektioner og hudproblemer
•  Samtidig har mange borgere færre afførings

problemer.

Vi tilbyder
•  Stor viden og mere end 10 års erfaring 

på området
•  Komplet monteringspakke med vvs- og 

elarbejde samt instruktion til borger 
•  Uddannelse og undervisning
•  Rådgivning i forbindelse med visitering- 

og implementeringsprocessen
•  Serviceaftaler
•  Genbrug af bidetsæder – afmontering,  

rengøring, genmontering


