
Swan Curo
Douche- en toiletstoel voor extra 
comfort en gebruiksgemak



Een comfortabele badkamer ervaring 
met de Swan Curo
De Swan Curo is een verrijdbare douche- en toiletstoel met diverse functionaliteiten die 
veel gemak biedt voor kinderen en verzorgers. Het geeft kinderen en jongvolwassenen met 
een beperking een comfortabele, ontspannen en hygiënische toilet en douche ervaring.

Gemakkelijk in gebruik
De Swan Curo heeft een minimalistisch design en een 
kleine ‘voetafdruk’. De douche- en toiletstoel is daardoor 
geschikt is voor verschillende badkamers, groot en klein. 
Het zitkuipje heeft een glad oppervlak, waardoor het 
voor de zorgverlener eenvoudig is om schoon te maken. 
Dankzij de zwenkwielen kun je gemakkelijk een transfer 
maken vanaf bijvoorbeeld het bed naar de badkamer.  
       

 

Bevordert zelfzorg 
Met de Swan Curo kunnen dagelijkse toiletactiviteiten 
en basisvaardigheden getraind worden. Dit heeft een 
positief effect op de dagelijkse zorg van de zorgverlener. 
Ook de zelfstandigheid en waardigheid van het kind 
worden positief beïnvloed.

 

Individuele aanpassing
De positionering van het kind is eenvoudig door de 
kantelverstelling middels een gasveer en de instelbare 
voetensteun. Het frame is in hoogte instelbaar waarmee 
de stoel op de juiste hoogte gezet kan worden voor de 
zorgverlener of het toilet. 

       
      
Comfort & ondersteuning
De zitkuip is zorgvuldig ontworpen om het kind veilig te 
omsluiten. De zachte en waterbestendige PU polstering 
zorgt voor extra comfort. Voor extra ondersteuning zijn er 
fixaties en hoofdsteunen beschikbaar.  
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Een complete douche- en toiletstoel
Elk kind is anders en heeft andere behoeftes. Er zijn daarom diverse accessoires 
beschikbaar voor extra ondersteuning en comfort. Bekijk het complete assortiment op: 
www.r82.nl/swancuro

Kantelversteling                   
met gasveer                                               
De gasveer zorgt voor 
een soepele kanteling en 
vermindert de werklast voor de 
verzorger bij het veranderen 
van de stand van de stoel.

Hoofdsteun                               
Er zijn diverse hoofdsteunen 
beschikbaar voor kinderen 
die meer ondersteuning nodig 
hebben.  

Fixaties                            
Gebruik fixaties om de 
romppositie te handhaven en 
te helpen het bekken stabiel te 
houden.

PU polstering                          
De zachte en waterbestendige 
PU-polstering biedt extra 
comfort voor het kind. De 
polstering is eenvoudig te 
bevestigen en los te maken en 
makkelijk schoon te maken.

Wielen met rem             
Vanwege veiligheidsredenen 
is de stoel voorzien van 
zwenkwielen die vast gezet 
kunnen worden. Grotere 
zwenkwielen zijn verkrijgbaar 
als accessoire.

Voetensteun  
De bevestigingsplaat en 
voetenstang zijn in hoek 
verstelbaar, hierdoor is de 
voetensteun gemakkelijk aan 
te passen.

Gebruiksvriendelijk                    
De Swan Curo is zeer 
gebruiksvriendelijk en 
lichtgewicht. De stoel is 
gemakkelijk te bedienen en 
schoon te maken.

Werkblad                                 
Het werkblad is ideaal voor 
verschillende badkamer 
activiteiten. Het biedt 
ondersteuning voor de 
bovenarmen en helpt het kind 
een rechte houding te houden. 

Spatschermen                          
Er zijn twee verschillende 
spatschermen verkrijgbaar: een 
hoge en lage variant.

Hoogte instelbaar                  
Het frame is in hoogte 
instelbaar en is daardoor 
geschikt voor een breed scala 
aan toiletten. 
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Voor elk kind de juiste maat
Bij het kiezen van de juiste maat is het belangrijk om de maten van het kind   
te verzamelen en ook de toilet- en badkameromgeving goed op te meten.   
De Swan Curo is beschikbaar in vier maten. 

Maat 1                
Zonder 

zwenkwielen

Maat 1                     
Met  

zwenkwielen

Maat 2                     
Met  

zwenkwielen

Maat 3                     
Met  

zwenkwielen

Maat 4                     
Met  

zwenkwielen

Effectieve zitbreedte 220 mm 220 mm 260 mm 320 mm 410 mm

Effectieve zitdiepte 265 mm 265 mm 310 mm 400 mm 450 mm

Hoogte rugleuning 380 mm 380 mm 470 mm 525 mm 600 mm

Max. gebruikersgewicht 35  kg 35 kg 60 kg 85 kg 110 kg

Hoek van het zitvlak 00 - 200 00 - 200 00 - 200 00 - 200 00 -190

Lengte 400 mm 495 mm 625 mm 680 mm 680 mm

Breedte 460 mm 500 m 530 mm 580 mm 655 mm

Totale hoogte 670 - 830 mm 760 - 920 mm 960 -1120 mm 990 -1150 mm 1060 - 1220 mm

Gewicht 7,50 kg 8,50 kg 10,50 kg 11,75 kg 12,75 kg

Voor verdere maatvoeringen kijk op onze website. Maat 2, 3 en 4 zijn altijd met zwenkwielen.

Maatvoeringen

Swan Curo Maat 1 Maat 2 Maat 3 Maat 4

Swan Maat 2 Maat 3 Maat 4 Maat 5 Maat 6 Maat 7

De maatvoering van de nieuwe Swan Curo ten opzichte van zijn voorganger de Swan:

Effectieve zitdiepte(mm)

Swan Curo Swan

265
270

325

310 325

400
380

460

450 460

Hoogte rug

Swan Curo Swan

380
380

420

470 400

525
480

570

600 570

Effectieve zitbreedte(mm)

Swan Curo Swan

220
200

230

260 250

320
300

340

410 410

Meer weten?
Kijk voor meer informatie en beschikbare accessoires op: www.R82.nl/swancuro
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