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M2 200 kg drivhjul 
Bade-/toiletstolen til større, selvhjulpne 

brugere 
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M2 200 kg Drivhjul 

Varenr.: 310287 

HMI-nr.: 114397 

M2 200 kg Drivhjul har stor komfort til den selv-

hjulpne bruger. Drivhjulene sikrer, at brugere, 

som har kræfterne, kan køre til og fra toilet og 

bad på egen hånd. 

Da den kan klare brugere op til 200 kg, har sto-

len blødt PU skum på armlænene for at afhjæl-

pe tryk. Desuden er rygpuden og sædet i PU 

skum. Sædet har en bredde på 56 cm, så der er 

plads til de fleste. 

Den er udstyret med kørehåndtag, der gør den 

let at håndtere og køre for hjælper, hvis der er 

behov for dette. Den er ligeledes yderst rengø-

ringsvenlig.   
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Som standard er stolen forsynet med anti-

tip sikring, som effektiv sikrer  

stolen mod at tippe bagover, selvom  

brugeren sætter kraftigt i gang eller  

kaster sig bagover i stolen (kan også bru-

ges som tramp-pedal). 

Drivhjulene har en bolt som aksel, der ved 

hjælp af svensknøgle kan løsnes, så hjule-

ne kan tages af i forbindelse med rengø-

ring og højdejustering af stolen. 

Stolen har en håndbremse i Aluminium og 

et komfortabelt greb til betjening af brem-

sen. Bremserne kan flyttes trinløst, så de 

kan tilpasses brugere som har reduceret 

kraft i hænderne, eller som har behov for 

større bremse effekt. 

Denne udgave af M2 200 kg bade-/toiletstolen er forsynet med 24 

tommers drivhjul.  

Drivhjulene er letvægts magnesium hjul, som giver stor stabilitet, 

både ved forflytning og under kørslen. 

Stolen er højdejusterbar i 3 sædehøjder: 50 cm, 52 cm og 59 cm. 

Er det småt med pladsen i hjemmet, kan den leveres uden drivringe 

på hjulene. Det gør stolen 3 cm smallere (Bredde: 70 cm). 
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M2 200 kg Drivhjul 
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Højdeindstillelige fodstøtter til M2 XXL modeller  

De højdejusterbare fodstøtter kan med et greb løf-

tes op og svinges ud til siden eller ind foran stolen. 

Fodpladen kan også klappes op for at give mere 

plads.  

De er forstærket for at kunne klare den forhøjede 

brugervægt, men er enkle og lette at betjene - kan 

højdejusteres i 7 positioner. 

Fodstøtter: 

Forstærkede: varenr.: 310275  

Bred lægstøtte i gråt nylon netvæv med velcro 

 

Lægstøtten anbefales til brugere, som har tendens 

til at deres ben falder bagud.  

Den understøtter hele underbenet og giver derved 

brugeren tryghed. 

 Lægstøtte, bred 

Varenr.: 310233 

Tilbehør 

Amputationsstøtter 

  

Amputationsstøtterne har en behagelig PU pude  

til støtte af benet og indstilles let ved at holde knap-

pen i midten inde og derefter indstille vinklen.  

 

De kan naturligvis kombineres med alle andre fod-

støtter. 

Amputationsstøtte,  

  højre, varenr.  800343 

 venstre, varenr.: 800344  

Dæksel til sæde m/nøglehulsudskæring 

Dækslet passer perfekt ovenpå sædets udskæring og 

gør dermed stolen mere velegnet til brug i bad. 

Bemærk at dækslet ikke dækker hele sædet. 

Dæksel til sæde m/

nøglehulsudskæring 

Varenr.: 310343 
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Tilbehør 

Urinfanger 

Varenr.: 148861 

Urinfanger/Benspreder 

Urinfangeren/bensprederen er til personer, der har problemer 

med at få ”strålen” rettet ned i toilettet/bækkenet. 

Den kan afhjælpe problematikken ved at få spredt benene for 

at lette muligheden for nedre hygiejne. Urinfangeren/

bensprederen fastmonteres på sædet. 

Urinfanger/Benspreder 

Varenr.: 148862 

Intimspand 

Vores spand byder både på et ergonomisk korrekt 

greb, som er udviklet i samarbejde med vores kun-

der. Grebet er udformet, så man ikke vinkler sit 

håndled forkert, når man går ned i knæ for at betjene 

spanden. 

Spanden kan holde til temperaturer på op til 130°. 

Den gode pasform sikrer, at brugeren besørger i 

spanden uden at ramme ved siden af. 

Intimspand med låg 

Varenr.: 310048 

Hoftesele 

For ekstra sikkerhed kan der monteres en hoftese-

le. 

Hofteselen monteres enkelt på stellet og justeres 

ved brug af velcro. 

Hoftesele med velcro 

Vare nr.:  330019 



Tilbehør 

Supersoft skumpude  

Denne utrolig bløde skumpude placeres nemt oven på det  

originale sæde og fastgøres til stellet med fire snore.  

Materialet er vandafvisende skum, og da den ikke er betrukket, 

er der ingen kanter som kan irritere huden. 

Puden fås med standard hulstørrelse og uden hul så man selv 

kan tilpasse det. 
Supersoft skumpude 

  Med hul varenr.: 330018  

Uden hul varenr.: 330022 

Hvid skumpude med betræk 

 

Denne bløde skumpude placeres nemt oven på det originale 

sæde og fastgøres til stellet med fire snore. 

Puden er betrukket med et hvidt plastovertræk, der gør den let 

at rengøre.  
Hvid skumpude med betræk 

Varenr.: 330016 

Trykaflastende sæde 

Varenr.: 330023 

Trykaflastende sæde  

Det trykaflastende sæde er designet til at nedsætte tryk/shear 

(forskydning) og dermed forebygge tryksår.  

Sædet kan forbygge og behandle tryksår op til grad 3. 

Den anatomiske udformning på siddefladen, samt materialets 

deformationsevne sikrer brugeren stabilitet i siddestillingen. 

NB! Dækker ikke hele sædet 
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Sæde m/ovalt hul, lukket front 

til XXL stole  

Varenr:  310372 

Sæde m/ovalt hul, lukket front  

 

Sædet har en overflade i koldskum, der er et fleksibelt ma-

teriale, som gør det blødt og behageligt at sidde på.  

NB! Det er ikke muligt at få dæksel til dette sæde. 



Tekniske data 

  

M2 200 kg Drivhjul 

Sædehøjde 50 - 52 - 59 cm 

Sædebredde 56 cm 

Sædedybde 44 cm 

Max. højde 90 - 92 - 99 cm 

Frihøjde under sædet 41 - 43 - 50 cm 

Max. bredde 73 cm 

Bredde mellem armlæn 55 cm 

Længde (uden fodstøtter) 77 cm 

Vægt 25 kg 

Max. Belastning 200 kg 

Hjul 

Forhjul:  

125 mm lukket hjul m/grå gummibane dobbeltvirkende bremser 

og kuglelejer.  

Baghjul (drivhjul): 

24” magnesiumhjul med 3 eger og massivt PUR hjul  

Højdeindstilling 

3 højdeindstillinger: 

Baghjulene ved hjælp af svensknøgle 

Bremser ved hjælp af unbrako nøgle 

Forhjul og anti-tip sikring ved hjælp af clips  

Ryg PU ryg: 39,5 x 25,5 cm 

Skumdele 

Sæde: 4 cm PU skum 

Armlænspuder: 2,5 cm PU skum 

Ryg: 3 cm PU skum 

Overflade/metal stel Rustfrit stål. Pulverlakeret. 

Beskrivelse Varenummer HMI nr. ISO. Nr. 

M2 200 kg med drivhjul 310287 114397 09 12 03 
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