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Hts. Väldigt lätt att tycka om.

Jag är din dusch och hygienstol 
och ett riktigt fan av vatten! 
Med mina många olika underreden, 
kommer jag följa med dig på allt du 
gör i badrummet - under  
förflyttningar, användning som  
toalettstol eller i duschen. 

Min ryggvinkel kan justeras exakt för 
dig så att du kan böja dig framåt eller 
bakåt. Eftersom mina olika underre-
den gör mig mycket flexibel kan jag 
anpassa mig till alla rum och ge dig 
idealiskt stöd.

Justerbar sittvinkel
i varje höjd.
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Blå knappar
visar områden där
du kan justera höjd, djup 
eller vinkel - och allt detta 
utan verktyg.

GMFCS
Levels III-V

max. 102

kg

20–43 cm

20–46 cm

(-)5°–25°

(-)6°–18°



Underrede
hydrauliskt

Underrede 
länkhjul

Underrede 
stationärt

Underrede
badkar

Olika underreden
för varje rum och miljö

Fäste toalettstol
På detta sätt kan  

sittenheten installeras  
på vilken traditionell 
toalett som helst.



Hts.

Polster
med två öppningsvarianter. 

Finns också i en stängd version.

Bålstöd
ger ökad stabilitet.

Underrede
kan justeras i höjd och ger sitstilt åt 

hela duschstolen.

Avtagbara polster
kan rengöras enkelt.

Ryggvinkel
kan justeras från (-) 6 ° till 18 °.

Armstöd
ger det nödvändiga stödet.

Multifunktionell sittenhet
kan justeras i sittdjup.

Länkhjul
främja enkel förflyttning.

Lårstöd
ger det nödvändiga stödet.

Fotplatta
olika justeringar möjliga. Kan 

fällas upp för förflyttning.

Avtagbart bord
med vadderad yta mot magen. Detta 
ger dig både armstöd och stimulering 

för magen vid toalettbesök
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Potta
Du kan använda mig som en 
toalettstol oberoende av en 

toalett.

Huvudstöd
kan justeras i djup, höjd och 

vinkel.

Abduktionskloss 
styr benen.

Reseunderrede. 
Ta bara mig med 

i väskan som jag passar 
perfekt i.



Data Stl 1 Stl 2 Stl 3

Bredd

Underrede länkhjul 53 cm 53 cm 57 cm

Underrede stationärt 51 cm 51 cm 53 cm

Underrede hydrauliskt 67 cm 67 cm 71 cm

Sitthöjd

Underrede länkhjul 39 - 55 cm 39 - 55 cm 44 - 58 cm

Underrede stationärt 33 - 43 cm 36 - 44 cm 38 - 48 cm

Underrede hydrauliskt 51 - 78 cm 51 - 78 cm 51 - 78 cm

Sittbredd 20* / 25* / 30 cm 25* / 30* / 36 cm 33* / 38* / 43 cm

Sittdjup 20 / 23 / 25 / 28 cm 29 / 32 / 34 / 37 cm 37 / 40 / 42 / 44 cm

Armstöd höjd 13.5 cm 17 cm 20 cm

Ryggbredd 29 cm 34 cm 41 cm

Underbenslängd - toalettsits 22 - 34 cm 27 - 39 cm 34 - 44 cm

Rygghöjd 42 cm 50 cm 62 cm

Max. position över 
toalettsist

Underrede länkhjul 52 cm 52 cm 52.5 cm

Underrede stationärt 38 cm 38 cm 42 cm

Längd

Underrede länkhjul 74 cm 74 cm 81 cm

Underrede stationärt 71 cm 71 cm 74 cm

Underrede hydrauliskt 84 cm 84 cm 87 cm

Framkant av hygien öppning till bakkant av ram 48 cm 48 cm 48 cm

Ryggvinkel (-) 6°, 6°, 18° (-) 6°, 6°, 18° (-) 6°, 6°, 18°

Sitsvinkel
(-) 5° - 25° (-) 5° - 25° (-) 5° - 25°

(-) 15° - 15° (-) 15° - 15° (-) 15° - 15°

Max. vikt 34 kg 68 kg 113 kg

* justerbart med lårstöd

Mitt tips:
Kombinera mig med en 
toalett med tvätt- och  
torkfunktion!

Du kan hitta mer information 
om tillbehör och fixering
i orderguiden.
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