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Hygienstol MoemNYHET!

Namn Artikelnr Sittbredd Totalbredd Sitthöjd Sittdjup Max Brukarvikt Produktvikt

Moem 11076 43 cm 53 cm 54 cm 43 cm 150 kg 15 kg

Moem är en ergonomisk och lättanvänd duschstol på hjul. Moem är ett prisvärt alternativ i 
standardkategorin.  

I standardutförandet ingår Justerbara benstöd i fem lägen, hygienuttag bak, låsbara och 
flyttbara armstöd, fyra låsbara hjul.  

Som tillbehör går det att addera mjuksits, bälte och bäcken.  
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Hygienstol Tango XL 

Tango XL är en duschstol anpassad för tyngre brukare. Stolens unika egenskaper ger en 
komfortabel sittupplevelse och fungerar bra för många olika kroppsformer. Stolen erbjuder 
mjukrygg och mjuksits i standardutförande. Sittdynan är utrustad med hygienuttag både 
fram och bak vilket underlättar och gör det enklare att komma åt vid dusch. 

 
Tango XL är godkänd för upp till 250kg brukarvikt men brukar ofta vara ett uppskattat 
alternativ även för andra lättare brukare. 

 
Stolen levereras med mjuksits och mjukrygg som standard, bäcken-geijder, fyra låsbara hjul, 
benstöd och fotplattor samt manual. Bäcken går att få levererat med stolen som standard.   

Namn Artikelnr Sittbredd Totalbredd Sitthöjd Sittdjup Max Brukarvikt Produktvikt

Tango XL 51005705 56 cm 66 cm 53 cm 47 cm 250 kg 21.5 kg
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Namn Artikelnr Sittbredd Totalbredd Sitthöjd Sittdjup Max Brukarvikt Produktvikt

Tango XXL 51005800 70 cm 82 cm 51 cm 66 cm 300 kg 30.5 kg 

Hygienstol Tango XXL 

Tango XXL är en duschstol anpassad för tyngsta brukarna. Stolens unika egenskaper ger en 
komfortabel sittupplevelse och fungerar bra för många olika kroppsformer. Stolen erbjuder 
mjukrygg och mjuksits i standardutförande. Sittdynan är utrustad med hygienuttag både 
fram och bak vilket underlättar och gör det enklare att komma åt vid dusch. 

 
Tango XXL är godkänd för upp till 300kg brukarvikt och är ett uppskattat alternativ till de 
som kräver både bra sittbredd och sittdjup. 

   
Stolen levereras med mjuksits och mjukrygg som standard, bäcken-geijder, fyra låsbara hjul, 
benstöd och fotplattor samt manual. Bäcken går att få levererat med stolen som standard. 
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Namn Artikelnr Sittbredd Totalbredd Sitthöjd Sittdjup Max Brukarvikt Produktvikt

Mylo 51005701 48 cm 66 cm 55 cm 48 cm 180 kg 19 kg

Hygienstol Mylo 

Mylo är en smidig och stilren duschstol som är perfekt för sjukhusmiljö. Stolens sits är 
uppvikbar vilket gör det väldigt enkelt att komma åt för att underhålla och rengöra 
produkten.  

Mylo har en mjukrygg och en mjuksits som standard och är i sin sits lite bredare och djupare 
än genomsnittliga duschstolar vilket gör den lite rymligare.  

I standardutförandet ingår mjuksits, mjukrygg, armstöd, benstöd och fotplattor, fyra låsbara 
hjul och bäckengeijder. 
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Namn Artikelnr Sittbredd Totalbredd Sitthöjd Sittdjup Max Brukarvikt Produktvikt

Nemo 51005100 47 cm 66 cm 54 cm 44 cm 150 kg 24 kg

Hygienstol Nemo 

Nemo är en mångsidig och användarvänlig duschstol med 30 grader hydraulisk tilt.  
Duschstolen är väldigt smidig i sitt utförande vilket gör att den tar lite plats och är enkel att 
manövrera och hantera.  

Förutom dess funktioner så är Nemo en duschstol som passar en väldigt bred skala av 
användare och miljöer. Ett väldigt bra alternativ för personen som bor hemma men även för 
sjukhusmiljö eller institution. 

Den enkla men väldigt stilrena designen gör att stolen är tacksam att underhålla och rengöra  

I standardutförandet ingår mjukrygg, mjuksits, benstöd och fotplattor, nackstöd, armstöd, 
fyra låsbara hjul och bäckengeijder. Bäcken går att komplettera vid beställning eller senare.  

  

6

NYHET!



Flexo är en hydraulisk höj- och sänkbar duschstol med 20 grader tilt. 
Flexo är en uppskattad och lättarbetad hygienstol som erbjuder ett komfortabelt och 
bekvämt sittande. Den moderna hydrauliken gör stolen enkel att både höja och sänka. 
Dessutom slipper man problem med batteriladdningar och elinstallationer i badrum.  

Flexo har mjuksits och mjukrygg som standard. Hygienuttaget sitter bak på dynan och gör 
det enkelt att komma åt. 

Flexo levereras med fyra låsbara hjul, benstöd, fotplattor, bäcken-geijder samt manual. 
Bäcken kompletteras och reglerbart nackstöd går att komplettera antingen vid beställning 
eller senare.  

Namn Artikelnr Sittbredd Totalbredd Sitthöjd Sittdjup Max Brukarvikt Produktvikt

Flexo 51005199 47 cm 70 cm 50-105 cm 44 cm 150 kg 39 kg

   Hygienstol Flexo 
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Reflex är en helt unik, elektroniskt höj och sänkbar hygienstol utrustad med en 30 gradig 
tiltfunktion. Just Reflexens 30 gradiga tiltfunktion gör den till bäst i klassen. Reflex är helt 
sladdlös och manövreringen sitter placerad på baksidan av stolen, både till vänster och 
höger för att underlätta vid användning från olika håll. Exempelvis vid trånga 
duschsituationer eller mot vägg.   

Reflex är en mångsidig stol som underlättar stort både för användaren och vårdaren. Reflex  
passar de allra flesta duschsituationer och används frekvent både inom sjukhus, institutioner 
och i hemmiljöer. 

Reflex levereras som standard med reglerbart nackstöd, höj och sänkbara fotstöd, mjuksits, 
fyra låsbara hjul, bäcken-geijder samt magnetisk laddare och manual. Bäcken kan 
kompletteras vid beställning eller senare.  

Namn Artikelnr Sittbredd Totalbredd Sitthöjd Sittdjup Max Brukarvikt Produktvikt

Reflex 51005600 46 cm 66 cm 50-100 cm 46 cm 135 kg 39 kg 

Hygienstol Reflex 
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Elexo är en elektroniskt höj- och sänkbar duschstol. Elexo tiltas vid uppresning upp till 20 
grader. 
Elexo har mjuksits och mjukrygg som standard.  

Precis som Reflex och Flexo har Elexo låsbara och vinklade armstöd vilket gör den både 
säkrare och mer bekväm att sitta i. Detta innebär att man slipper använda exempelvis bälten 
eller andra säkerhetslösningar.  Elexo har som Reflexen hygienuttag bak. 

Stolen levereras med fyra låsbara hjul, handkontroll, magnetisk laddare, benstöd och 
fotplattor, bäcken-geijder samt manual. Bäcken och reglerbart nackstöd kan kompletteras till 
stolen antingen vid beställning eller senare.  

Namn Artikelnr Sittbredd Totalbredd Sitthöjd Sittdjup Max Brukarvikt Produktvikt

Elexo 51005500 46 cm 68 cm 50-105 cm 46 cm 180 kg 50 kg 

Hygienstol Elexo
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Elexo XXL är en elektroniskt höj- och sänkbar duschstol för tunga brukare. Elexo XXL är 
godkänd för brukare upp till 220 kg och är med sitt format och funktionalitet helt unik. 

 
Stolen tiltas vid uppresning upp till 20 grader vilket gör att man får en komfortabel och 
bekväm positionering i stolen. Elexo XXL har säkra och stabila, låsbara armstöd. Precis som 
övriga produkter så levereras Elexo XXL med mjuksits och mjukrygg som standard.  

Stolen levereras med fyra låsbara hjul, handkontroll, magnetisk laddare, benstöd och 
fotplattor samt bäcken-geijder och manual. Bäcken går att få med som standard till 
produkten men går också att beställa senare. Vid behov av reglerbart nackstöd går det att få 
monterad på stolen. 

Namn Artikelnr Sittbredd Totalbredd Sitthöjd Sittdjup Max Brukarvikt Produktvikt

Elexo XXL 51005300 70 cm 88 cm 51-110 cm 60 cm 220 kg 75 kg

Hygienstol Elexo XXL 
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Marina är en av marknadens mest stabila duschsängar. Sängen finns i flera längder men också 
två olika utföranden, hydraulisk eller elektriskt höj- och sänkbar.  

Marina är justerbar mellan höjderna 45 till 99cm. Sängen levereras komplett.  
Eventuell centralbroms kan kompletteras.  

Namn Artikelnr Liggytans - 
bredd

Totalbredd Liggytans - 
höjd

Insidans 
-längd

Max Brukarvikt Produktvikt

Marina Elec. 61002355 75 cm 92 cm 45-99 cm 190 cm 180 kg 78 kg

Marina Elec. 61002385 75 cm 92 cm 45-99 cm 206 cm 180 kg 80 kg

Marina Hydr. 61002305 75 cm 92 cm 45-99 cm 190 cm 180 kg 74 kg

Marina Hydr. 61002345 75 cm 92 cm 45-99 cm 206 cm 180 kg 76 kg

Duschsäng Marina 
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Överflyttningsplattform Lotus

Namn Artikelnr Material Höjd Längd Bredd Max Brukarvikt Produktvikt

Lotus 59008100 Stål 113 cm 98 cm 62-90 cm 200 kg 35 kg
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Lotus är en bekväm och ergonomiskt utformad överflyttningsplattform. Det mjuka 
benstöden och det mjuka, runda sittdynorna gör att patienten kan sitta bra och bekvämt i 
produkten.   

Lotus är en högkvalitativ produkt och kan användas till patienter med en vikt på upp till 
200kg. Den har en väldigt stabil konstruktion och går även att justera i bredd vilket gör det 
enkelt att ta sig i och ur produkten. 

Hög 
Brukarvikt!



Mjuksits 69505624   Mjukrygg 69505625   Bäcken 69501104

Höftbälte 69501120   Komfortbenstöd 69608026  Nackstöd 68405500

4 punktsbälte 69758045  Distanser 30mm 75005693  Vinklade armstöd 68405661

Tillbehör Hygien
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EVO stolens många tilt-möjligheter, i kombination med den senaste tekniken av 
viskoelastiskt skum, gör att patientens vikt fördelas över en större yta. Detta hjälper till att 
förebygga trycksår och patienten kan sitta längre.  

Evolution chair är utrustad med ett elastiskt hygienöverdrag, Carflex, som andas men inte 
släpper igenom vätska. Materialet är därför mycket lätt att rengöra och hålla fräscht. Det 
flexibla, höj- och sänkbara benstödet gör det möjligt att minska exempelvis 
vätskeansamlingar i benen.  

Evolution chair erbjuder med sina många olika sittpositioner en härlig sittupplevelse. Stolens 
tre gaskolvar ändrar på ett enkelt sätt både stolens rygg och benläge. Stolen är utrustad 
med lågfriktionshjul och en riktningsspärr, allt för att underlätta för såväl vårdaren som 
användaren. Armstöd och sidostöd är fällbara, vilket förenklar förflyttning eller applicering 
av lyftsele.  

Namn Artikelnr Sittbredd Totalbredd Sitthöjd Sittdjup Max Brukarvikt

Evolution Chair 20006 48.5 cm 70 cm 62 cm 58.5 cm 145 kg

Komfortstol EVO
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Elysee är en kompakt, tryckavlastande fåtölj på hjul för inom- och utomhusanvändning. Stolen 
ger fantastisk tryckavlastning vilket gör att brukaren kan sitta väldigt långa stunder utan att 
uppleva tryck. 

Elysee finns med elektriskt eller manuellt justerbar rygg och benstöd. Den finns i flera olika 
färger. Tyget finns också i flera olika material. De unika hjulen gör den enkel att manövrera.  

Elysee är enkel att rengöra med vanligt förekommande rengöringsmedel. Tyget släpper inte 
igenom vätska och är avtagbart och tvättbart i 30 grader.  

Finns i färgerna 

Namn Artikelnr Sittbredd Totalbredd Sitthöjd Sittdjup Max Brukarvikt

Elysee 101010 32-56 cm Sittbredd + 23 cm 45 cm 46-50 cm 130 kg

Komfortstol Elysee
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Cocoon är en komfortabel, tryckavlastande fåtölj med uppresningshjälp. Förutom den stilrena 
designen är den en av marknadens mest mångsidiga fåtöljer. Armstöden går att vika undan för 
att frigöra utrymme, det underlättar också vid i och urstigning.  

Cocoons uppresningshjälp gör att man enkelt kan sätta sig i stolen från helt stående position 
och resa sig på samma sätt.  

Fåtöljen har elektriskt justerbar rygg och benstöd. Cocoon finns i flera olika färger och tyger. 
Samtliga tyger är avtagbara och tvättbara i 30 grader.  Fåtöljen kan rengöras löpande efter 
användning med vanligt förekommande rengöringsmedel, tyget är vätskeavvisande. 

Cocoon finns även i storlek XXL men utan uppresningshjälp.   

Finns i färgerna 

Namn Artikelnr Sittbredd Sitthöjd Sittdjup Max Brukarvikt

Cocoon 121212 44 eller 50 cm 45 cm 45 eller 55 cm 160 kg

Cocoon XXL 131313 65 cm 45 cm 55 cm 220 kg

Komfortstol Cocoon
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Superpole är ett uppresningsstöd som enkelt monteras mellan golv och tak. Stödet spänns upp 
och kräver inga skruvar, det innebär att det inte blir någon åverkan på varken golv eller tak. 

Superpole är tillverkat av rostfritt stål vilket gör den extremt stabilt och känns säker för 
användaren. 

Som tillbehör finns bland annat det vertikala stödet superbar som monteras på lämplig höjd. 
Superbar går att föra runt stången med fasta lägen varje 45e grad. Detta innebär att man 
kan göra både uppresning och utföra en säker förflyttning i samma moment. Helt på egen 
hand.  

Namn Artikelnr Längd Längd takplatta Max Brukarvikt

Superpole SP-S 236 -251 cm 51 cm 150 kg

Superpole HD SP-HD 236-251 cm 51 cm 204 kg

Uppresningsstöd Superpole 
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 Fäste för snedtak SP-ACP   Förlängd takplatta SP-CPE

 Förlängningsrör SP-UF  Stödhandtag Supertrapeze STP-AK Stödhandtag Superbar 

Namn Artikelnr Information

Fäste för snedtak SP-ACP Fäste för att montera mot ett snedtak

Förlängd takplatta SP-CPE Förlängd takplatta från 51-71cm 

Förlängningsrör SP-UF Förlänger stångens längd med upp till 50cm 

Supertrapeze STP-AK Stödhandtag för att resa sig upp från liggande position

Superbar SPB-AK Stödhandtag för att göra en säker förflyttning

Tillbehör Superpole
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Smart rail är ett stöd som monteras på säng. Stödet är precis som Superpole väldigt funktionellt, 
detta då stödet inte bara erbjuder hjälp vid uppresning utan också vid förflyttning. Stödets arm 
är justerbart i vinkel vilket innebär att det är möjligt att vika ut stödet och stödja sig på detta vid 
en förflyttning.   

Smart rail kan monteras på alla fast sängar, oavsett höjd då stödet är justerbart i höjd. 

Smart rail är väldigt enkel att montera. Stödets ram skjuts in mellan sängen och madrassen. 
Om sängen har en djup ram så används ett spännband för att fästa stödet under sängen 
mot sängramens undersida.   

Namn Artikelnr Höjd Max Brukarvikt

Smart Rail SR-S 74-92 cm 150 kg

Sängstöd Smart Rail 
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