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Swing Så ren som möjligt.

Jag är din bekväma  
dusch- och toalettstol. 
Oavsett om du borstar tänderna eller 
duschar, kan min sitsvinkel anpassas 
efter din aktivitet. Min anatomiska 
form ger dig stabilitet och trygghet för 
att kunna sitta avslappnat.  
Jag kan även justeras i höjd.  
Använder du min mjuka polsterinsats 
kan du sitta ännu bekvämare. Den kan 
enkelt tas bort och rengöras. Eftersom 
jag är tillverkad i ett väldigt robust  
material kan du och dina föräldrar ha 
mycket kul med mig under lång tid 
framöver. Visste du att jag finns i fem 
storlekar och kan bära upp till 150kg? Använd mitt mjuka polster för 

att sitta riktigt bekvämt.

För extra stöd och  
stabilitet hjälper mitt 

armstöd/bord dig.

GMFCS
Levels III-V

max. 150

kg

26–46 cm

31–48 cm

(-)5°–30°



Polsterinsats
avlastar och förhindrar  

tryckmärke på kroppen

Sittskal
anatomisk form som  
positionerar och ger  
stabilitet till både bäcken 
och överkropp

Tilt
justerar  sittenheten steglöst
från (-) 5° till 30°

Nackstöd
kan justeras i höjd och 

vinkel

Robust underrede
tillverkat av rostfritt stål.

Rostfritt stålRam

Armstöd/Bord
med mjuk polstrad dyna

Fotplatta
kan enkelt fällas upp och  

justeras i höjd

B

A A
Potta

Du kan använda mig fristående som 
toalettstol tillsammans med min potta.

Swing

Jag finns också  
med en större  
hygienöppning i 
storlekarna 2–4.



Teknisk Data Stl 0 Stl 1 Stl 2 Stl 3 Stl 4

Sittbredd (bak) 26 cm 31 cm 36 cm 41 cm 46 cm

Sittdjup 31 cm 36 cm 41 cm 46 cm 48 cm

Sittbredd (fram) 31 cm 36 cm 41 cm 46 cm 51 cm

Rygghöjd 49 cm 51 cm 56 cm 61 cm 65 cm

Sitstilt (-) 5° - 30° (-) 5° - 30° (-) 5° - 30° (-) 5° - 30° (-) 5° - 30°

Max. toahöjd som produkten kan positioneras över 47 - 57 cm 45 - 55 cm 42 - 52 cm 42 - 52 cm 42 - 52 cm

Total bredd 56 cm 61 cm 63 cm 71.5 cm 74 cm

Total längd 65 cm 65 cm 65 cm 70 cm 70 cm

Max. underbenslängd 38 cm 48 cm

Framkant av hygienöppning  
till bakkant av underrede 47 cm 49 cm 51 cm 54 cm 57 cm

Bredd på hål fram A 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

Bredd på hål bak b 12 cm 12 cm 13.5 cm 13.5 cm 13.5 cm

Bredd på hål bak* c - - 18.5 cm 18.5 cm 18.5 cm

max.vikt 60 kg 80 kg 100 kg 100 kg 150 kg

Produktens vikt 28 kg 30 kg 33 kg 35 kg 38 kg

* Gäller endast storlek 2 b, 3 b och 4 b

Du hittar mer information om tillbehör
i orderguiden på vår hemsida.
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