
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

GOTTAGO
TOALETTSETE

- Lett og solid
- Behagelig sittestilling
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2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

GottaGo er et innovativt, kompakt og bærbar toalettsete 

GottaGo er et stilig og komfortabelt toalettset som er 
designet for aktive familier som ønsker å kunne bruke 
setet både på reise og hjemme. 

Setet leveres med en praktisk og pen ryggsekk for en 
stressfri reise, i tillegg til en toalettopplæringsguide. 
GottaGo toalettsete gjør toalettiden lettere for alle. 

V Lett og solid

V Kan brukes over alle typer toalett eller 
med en potteinnsats

V Uttrekkbare ben for å enkelt kunne 
justere høyde, slå sammen og 
oppbevare

V Behagelig passform og varm-berøring-materiale for 
ekstra komfort

GottaGo unike sitteposisjon 
gjør toalettbesøket lettereÅ sitte på 

huk funker!
GottaGo er designet for å holde barnet i en fremover-
lent, dyp hukestilling. Denne naturlige stillingen gjør at  
musklene kontrollerer blæren og tarmen i en 
avslappende positur, og toalettbesøket oppleves 
lettere for barnet. 

1 Kne over hofter, støttende føtter litt bak 
knærne

2 Støtte langs lårene for bedre trykk-
fordeling og komfort

3 Justerbar rygg og sidestøtter for å 
forbedre knebøyholdning
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Møt Wilson
”GottaGo og treningsguiden har vært transformerende 
for Wilson - det hjalp oss fra bleier og avføringsmidler 
til uavhengighet og frihet.”

Amy - Wilsons mamma

Tid for trening
GottaGo kommer med en eksklusiv toalettopplæringsguide, spesialtilpasset av vårt erfarne kliniske team. Ved 
siden av setet, vil guiden støtte og motivere både deg og barnet ditt på vei til til å bli mer uavhengig. 

Lårvinkel (horisontal) 400
Ryggstøtte helling (fremover) 80

Alder 2-5 år

Minimum setedybde 22 cm
Hoftebredde 22,5 cm

Rygghøyde 24 cm
Vekt (sete og ramme) 5,8 kg

Teknisk data GottaGoTeknisk data GottaGo

Sete størrelse
Størrelse 1

400
250

4-9 år

29 cm
27 cm

36 cm
6,1 kg

Størrelse 2

Høyde (laveste delen av setet) 1: 30 cm/ 2: 46 cm/ 3: 53 cm

Ramme sammenslått 51x56x19 cm

Maksimum brukervekt 30 kg
Ramme gulv fotavtrykk 59,8x52 cm

Ramme størrelse

* For størrelser for gutter anbefales det å velge større størrelse forutsatt at de oppfyller minimum setedybde
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