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M2 Mini 
Bade/toiletstole beregnet til børn  
og små voksne 



 

M2 Mini-modellerne er fleksible bade/toiletstole, der  
nemt kan indstilles i takt med at barnet vokser. 
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M2 Mini bade/toiletstole 
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M2 Mini Standard 
 

Varenummer: 310500-B 
HMI nr.: 100150 

M2 Mini 20” Drivhjul 
 

Varenummer: 310501-B 
HMI nr.: 100151 

 

M2 Mini Gas-tip 
 

Varenummer: 310503-B 
HMI nr.: 100153 

M2 Mini El-tip 
 

Varenummer: 310502-B 
HMI nr.:  100152 
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M2 Mini bade/toiletstole 

M2 Mini serien er udviklet og designet til 
børn og små voksne, der er svære at placere 

i en standard stol.  
 

Stolene er ideelle til børn, da flere dele af 
stolene kan justeres i takt med at barnet  

vokser. 
 

På den måde kan stolen blive et stabilt  
hjælpemiddel i brugerens hverdag gennem 
mange år, da den ikke skal udskiftes i takt 

med at brugeren vokser. 
 

 
Der er ikke tale om en skalstol i  

forskellige størrelser, der løbende skal  
udskiftes i takt med at brugeren vokser,  

men derimod et produkt, som er så fleksibelt,  
at det kan følge med barnets  

udvikling dag for dag. 
 

Sædet er lavet i blødt PU skum  
med indbygget spand/bækken holder.  

 
Der følger som standard et dæksel med, 

så det også er muligt kun at benytte  
stolen som badestol uden hul i sædet. 

Stolene leveres med 100 mm hjul,  
som kan højdejusteres i 5 positioner. 

 
Alle hjulene på HMN’s bade/toiletstole er  
lukkede omkring akslen, så der ikke kan  

komme hår, skidt og snavs ind.  
 

De er derfor vedligeholdelsesfrie.  
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Ryggen er lavet af netvævstof, så vandet ved 
en evt. badesituation kan trænge igennem 

stoffet uden ubehag for brugeren. 
 

Der er påsyet fire gjorde på ryggen, så det vil 
være muligt at opnå en optimal tilpasning til 

den enkelte bruger. 
 

Ryggen kan afmonteres og vaskes separat 
ved at åbne spænderne i ryggen. 

Det er muligt at justere armlænene i takt  
med at brugeren vokser.  

 
Armlænene kan trinløst justeres fra  
15,5 cm til 28,5 cm (målt højde fra  

sædet). 

For at gøre manøvrering lettere  
for hjælperen er kørehåndtagene  

højdejusterbare og der er mulighed for 
at vinkle dem ud til siden. 

M2 Mini bade/toiletstole 

Alle M2 Mini bade/toiletstolene bliver  
leveret med en holder til nakkestøtte  

samt sidestøtter.  
 

Se under tilbehør i denne brochure,  
for at læse mere. 
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M2 Mini Standard 

M2 bade/toiletstolen er stolen til børn og små voksne.  
Den er særligt fleksibel med hensyn til justering af indstillingerne. 

 
 

Denne stol er den ideelle bade-/toiletstol til 
de mindre brugere; børn samt små voksne. 

 
 
 

Flere af delene på stolen kan justeres  
i takt med at barnet vokser, så den  

kan blive en stabil støtte i brugerens  
hverdag gennem mange år. 

 
 
 

 
Stolen er designet på en sådan måde,  

at den vokser med barnet.  
 

Der følger som standard et dæksel med til 
stolen, så den kan bruges til både bad og  

toilet-funktion. 
 

 

Bemærk: Stolen på billedet er vist med tilbehør. 
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M2 Mini Drivhjul 
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M2 bade/toiletstolen til børn og små voksne, der ved hjælp  
af drivhjul kan være langt mere uafhængige af hjælperen.  

 
Ligesom M2 Mini standard er  

denne stol utroligt fleksibel med  
hensyn til justering i indstillingerne,  
og er derfor en ideel stol til et barn i  

voksealderen. 
 

M2 Mini Drivhjul er specielt  
beregnet til børn og små voksne,  
der ønsker mere uafhængighed  

af hjælperne.  
 

Bemærk: Stolen på billedet er vist med tilbehør. 

 
Stolen er højdejusterbar i 3 positioner.  

 
Forhjulene kan justeres i højden via clips, og baghjulet 

kan som vist på billedet, justeres i tre forskellige  
indstillinger ved hjælp af en svensk-nøgle. 

 
På M2 Mini Drivhjul er der monteret en  
anti-tip sikring for sikkerhedens skyld. 

 
Den kan også bruges som tramp-pedal. 
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Bemærk: Stolen på billedet er vist med tilbehør. 

M2 Mini Gas-Tip 

M2 bade/toiletstol til børn og små voksne med gas-tip.  
Den lette vej når brugeren skal tippes. 

 
M2 Mini Gas-Tip har en gasfjeder som 
hjælper, når brugeren skal op i vandret  

siddestilling.  
 

Gasfjederen hjælper den vej som er hår-
dest for hjælperen. Dette giver en utrolig 
let betjening, selv med lidt tungere bru-

gere. 
 

Stolen er velegnet for både brugere som 
liftes og dem som har en ståfunktion, og 

selv kan sætte sig i stolen. 

 

Udløsergrebet til stolen sidder i 
højre side og sidder på stolens 

rygstel. 
 

Det er et let udløseligt greb ned til 
gasfjederen.  

For at skabe tryghed for brugeren 
ved tip-funktion er armlænene  

udstyret med snaplåse.  
 

Snaplåsen gør, at armlænene ikke 
kan klappes op uden at låsen  

udløses af hjælper, og den låser  
automatisk når armlænene er  

klappet ned. 
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M2 bade/toiletstolen til børn og små voksne, som er svære at placere i 
en standard stol, eller som har tendens til at glide fremad i stolen. 

 
 

Den trinløse tipning sikrer sammen  
med det store udvalg af tilbehør, at  
brugeren kommer til at sidde sikkert  

i bade- og toiletsituationen. 
 
 

Sædet kan tippes 37 grader  
baglæns og 7 grader forlæns ved  

hjælp af en indbygget el-motor  
med håndbetjening. 

 

 
Håndbetjeningen til styring af tipning af stolen  

er nem at betjene, og kan benyttes af både  
højre og venstre hånd. 

For at skabe tryghed for brugeren 
ved tip-funktion er armlænene  

udstyret med snaplåse.  
 

Snaplåsen gør, at armlænene ikke 
kan klappes op uden at låsen  

udløses af hjælper, og den låser  
automatisk når armlænene er  

klappet ned. 

Bemærk: Stolen på billedet er vist med tilbehør. 



www.HMN.dk 

HMN a/s 

8 

Fodstøtter til Mini  
Vare nr.: 310510 

Almindelige fodstøtter til M2 
Vare nr.: 310049 

Højdejusterbare fodstøtter 
 

De højdejusterbare fodstøtter kan med et 
greb svinges ud til siden eller ind foran sto-
len. Fodpladen kan også klappes op for at 

give mere plads.  
 

De findes i en mini udgave (31-41 cm fra  
sædekant til fodplade) & en alm. (39-51). 

 

Højde– og vinkeljusterbare fodstøtter 
 

Højde- og vinkeljusterbare fodstøtter.  
 

Begge dele foretages naturligvis uden brug 
af værktøj og en bøsning i fodstøtteholderen 

sikrer, at de sidder stabilt på stolen. 
 

Tilpasningsmulighederne for fodstøtterne 
samt udformningen af fodpladen sikrer opti-

mal pasform til fødderne. 

Tilbehør til M2 Mini  

Højdejusterbar fodstøtter: 
Vare nr.: 313041 
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Tilbehør til M2 Mini  

 

Lægstøtte i gråt netvæv  
med velcro 

 
Lægstøtten anbefales især til bru-
gere med nedsat funktionsniveau i 

benene, da den forhindrer, at  
benene falder bagud.  

 
Den understøtter hele underbenet 
og giver derved brugeren større 

tryghed og sikkerhed. 
Lægstøtte  

Vare nr.: 310226 

Tillæg for hælstrop monteret 
Vare nr.: 310285 

 

Hælstropper 
 

Som et alternativ til lægstøtten kan 
man vælge at få monteret hælstrop-

per på fodstøtterne. 
 

Det forhindrer, at fødderne glider 
bagud på fodpladen, og man vil sta-
dig have mulighed for at svinge fod-

støtten ud til siden. 

9 
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Tilbehør til M2 Mini  

 

Sæde m/ovalt hul, lukket front,  
smalt hul 

 
Sæde med smalt ovalt hul, der har 

en behagelig, blød og fleksibel 
overflade, der er produceret i  

koldskum. 
 

Det ovale hul er 13 cm bredt. 

 
Sæde m/nøglehulsudskæring, 

smalt hul 
 

Har som standardsædet til Mini-
stolene en nøglehulsudskæring. 
Det specielle ved dette sæde er 
dog, at udskæringen er 5,5 cm 

smallere og derved 13 cm bredt. 
 

Har som sædet med ovalt hul en 
overflade i koldskum. 

 

Sæde m/ovalt hul, lukket front 
til M2 Mini, smalt hul 

Varenr.: 310370 

Sæde m/nøglehulsudskæring 
til M2 Mini, smalt hul 

Varenr.: 310371 
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Amputationsstøtte højre, 
Vare nr.: 800343 

Amputationsstøtte venstre, 
Vare nr. 800344 

Amputationsstøtter 
 

De brugervenlige amputationsstøtter kan  
monteres på alle M2 modellerne på sam-

me måde som fodstøtterne. 
 

Vinklen indstilles let; ved at holde knappen  
der sidder udvendigt på siden inde, og 

vinkle benstøtten til den ønskede  
position. 

 
De har fem vinkler og kan indstilles fra 

vandret og nedefter. 

 

Eleverbare benstøtter 
  

Med de eleverbare benstøtter gives mu-
lighed for, at brugeren kan få bedre støt-

te. F.eks. hvis brugeren ikke har fuld  
bevægelighed i knæene eller lignende.  

 
For optimal understøttelse kan man få 
ekstra lægpuder samt fodplader, der  

justeres trinløst. 

Eleverbare benstøtter,  
Sæt, Vare nr.: 310052 

Højre, Vare nr.: 310053 
Venstre, Vare nr.: 310054 

Fodstøtteplade, højre, vare nr.: 310085 
Fodstøtteplade venstre, vare nr.: 310086 

Ekstra lægpude m. beslag, vare nr. 310358 
 
 

Tilbehør til M2 Mini  
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Urinfanger  
 

Den smarte urinfanger styrer urinstrålen i  
den rigtige retning. 

 
Man holder blot urinfangeren med den  

smalle ende ned i toilettet/bækkenet, så  
man kan lade vandet uden, at strålen  

lander på gulvet eller toiletsædet.  Urinfanger 
Vare nr.: 148861 

Tillæg for stolen leveret med 1  
retningsfast hjul;  Vare nr.: 800157 

Retningsfast hjul 

 
Stolen kan efter ønske leveres med et  

retningsfast hjul  
(mørkegrå bremsepedal). 

  
Dette letter manøvreringen samt  

igangsættelse af stolen og sikrer, at  
hjælperens arbejdsmiljø tilgodeses. 

Urinfanger/Benspreder til M2 Mini 
 

Urinfangeren/bensprederen er til perso-
ner,  

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  
Urinfanger / Benspreder til M2 Mini 

Vare nr.: 310517 
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Tilbehør til M2 Mini  

Sidestøtter 
 

Velegnet til personer der mangler støt-
te i højre, venstre eller begge sider. 

 

Sidestøtten er justerbar i højde, bredde 
og dybde, så personer, der ikke fylder 
hele stolen, kan få støtte tættere på 

kroppen. 
 

Såfremt der er tale om personer med 
højere overkroppe kan sidestøtterne 
spejlvendes, hvorved de giver støtte 

højere oppe. 
Sidestøtter til Mini,  

Sæt, Vare nr.: 310512 
Højre, Vare nr.: 310514 

Venstre, Vare nr.: 310513 

Hoftesele til Mini 
Vare nr.: 310515 

Hoftesele til Mini 
 

For ekstra sikkerhed kan der monteres 
en hoftesele. 

 
Hofteselen monteres enkelt på stellet 

og justeres ved brug af velcro. 



Intimspand til Mini 
 

Speciel spand, designet kun til  
M2 Mini bade/toiletstolene. 

 
Den har et ergonomisk greb, og er 
nem at placere i den indbyggede  

holder under sædet. 

Intimspand til Mini 
Vare nr.: 310516 

www.HMN.dk 
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Hemiplegi armlæn 

 
Hemiplegi armlænet er specielt  

velegnet til hemiplegikere,  
paraplegikere, tetraplegikere og  
andre, der har brug for ekstra 

støtte. 
 

Det er muligt at ændre længden i 
to trin på armlænene, således at 
støtten kan tilpasses individuelt til 

brugeren, der anvender  
stolen. Hemiplegi armlæn (sæt)  

Vare nr.: 800275  
Højre, Vare nr.: 800274 

Venstre,  Vare nr.: 800273 



Bredde justerbare nakkestøtter i  
PU skum 

 
Den store nakkepude giver stor støtte  
til brugeren og kan tilpasses i bredden,  

da der sidder et stykke letmetal inde  
i PU-skummet.  

 
Den første model er højdejusterbar, 
mens den anden og tredje model er 
højde–, dybde– og vinkeljusterbar. 

Nakkestøtte i PU skum  

Højde & dybdeindstillelig, vare nr.:  310222 

Nakkestøtte i PU skum 

Højde- og dybdejusterbar, kort stang 

Vare nr.:  310244 

15 

HMN a/s 

Tilbehør til M2 Mini  

Nakkestøtte i PU skum  

Højdeindstillelig, vare nr.: 310221 

 

1 

2 3 



Super soft nakkestøtter i PU skum 
 

Den ekstra bløde PU skum giver  
stor komfort til brugeren 

 
Den første model er højdejusterbar, 
mens den anden og tredje model er 

højde–, dybde–  
og vinkeljusterbar. Nakkestøtte i supersoft PU skum  

Højde indstillelig, vare nr.: 310236 

 

Nakkestøtte i super soft PU skum 

Højde- og dybdejusterbar, kort stang  

Vare nr.:  310243 

www.HMN.dk 
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Nakkestøtte i supersoft PU skum  

Højde & dybdejusterbar, vare nr.: 310235 

1 

2 3 
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Tekniske data 
   

Mini Standard 
 

Mini Drivhjul  

Sædehøjde 
Bemærk: Dæksel (heldækkende) øger 
højderne med 1,5 cm 

Ca. 40,5-48,5 cm 
(med intervaller af 2 cm imellem). 

Ca. 42 cm, 44 cm, 51 cm  

Sædebredde 46 cm 

Sædedybde 37,5 cm 

Sædedybde fra ryg 32,5 cm 

Bredde mellem armlæn 34 cm 

Armlænshøjde (målt fra sædet) 15,5 - 28,5 cm 

Kørehåndtag, højdejusterbare 8 Indstillinger. Højden justeres ved hjælp af clips.  
Kørehåndtagene kan vinkles ud til siden for lettere manøvrering. 

Højde ved højeste punkt (kørehåndtag) 119 cm (når stol og kørehåndtag begge er i 
øverste position). 

121 cm (når stol og kørehåndtag begge 
er i øverste position).  

Største udvendige bredde 47,5 cm 64 cm  

Frihøjder under sæde 33,2 cm, 35,2 cm, 37,2 cm, 39,2 cm, 41,2 cm 35,5 cm, 37,5 cm, 44,5 cm  

Total længde (uden tilbehør) 53 cm 69,5 cm  

Vægt 13,4 kg 17,4 kg  

Max. Belastning 80 kg. 

Hjul 100 mm lukket hjul m/grå gummibane og 
kuglelejer. Dobbeltvirkende bremse på alle 4 
hjul. 

Drivhjul: Plastikhjul med eger, akse og 
lejer i rustfrit stål og massivt pur hjul. 
Forhjul: 100 mm lukket hjul m/grå gummi-
bane og kuglelejer. 
Dobbeltvirkende bremser på forhjul.  

Højdeindstillelig Teleskopben af rustfrit stål med 5 indstillinger 
med ca. 2 cm’s interval. Højden indstilles ved 
hjælp af clips (ingen værktøj) 

Forhjul: Teleskopben af rustfrit stål. Høj-
den stilles ved hjælp af clips. 
Baghjul: Ved hjælp af svensk-nøgle flyttes 
bøsninger til baghjul. Bremse: Ved hjælp 
af unbrako flyttes bremse. 
Anti-tip sikring: Højden stilles ved hjælp af 
clips.  

Skumdele Sæde: 3,5 cm tykt PU skum, Dæksel: 1,5 cm tykt PU skum, Armlænspuder: 2,5 cm tykt PU 
skum 

Ryg Netvævsryg, justerbar via 4 gjorde. 
  

Metal/overflade; stel Rustfrit stel, pulverlakeret.   

Varenummer 310500-B 310501-B 

HMI-nummer 100150 100151 

Stolene kan leveres samlet mod tillæg. 
Brug produktets varenummer + varenum-
mer:  

310363 

ISO-nummer 091203 
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Mini Gas-tip 

 
Mini El-tip 

Sædehøjde 
Bemærk: Dæksel (heldækkende) øger 
højderne med 1,5 cm 

Ca. 46 cm, 50 cm, 54 cm 

Sædebredde 46 cm 

Sædedybde 37,5 cm 

Sædedybde fra ryg 32,5 cm 

Bredde mellem armlæn 34 cm 

Armlænshøjde (målt fra sædet) 15,5 - 28,5 cm 

Kørehåndtag, højdejusterbare 8 Indstillinger. Højden justeres ved hjælp af clips.  
Kørehåndtagene kan vinkles ud til siden for lettere manøvrering. 

Højde ved højeste punkt (kørehåndtag) 126 cm når stol og kørehåndtag begge er i øverste position). 

Største udvendige bredde 59,5 cm 

Frihøjder under sæde 39 cm, 41 cm, 43 cm, 45 cm, 47 cm 

Total længde (uden tilbehør) 65,5 cm 

Vægt 23,6 kg 

Max. Belastning 80 kg. 

Hjul 100 mm lukket hjul m/grå gummibane og kuglelejer.  
Dobbeltvirkende bremse på alle 4 hjul. 

Højdeindstillelig Teleskopben af rustfrit stål med 5 indstillinger med ca. 2 cm’s interval.  
Højden indstilles ved hjælp af clips (ingen værktøj) 

Skumdele Sæde: 3,5 cm tykt PU skum, Dæksel: 1,5 cm tykt PU skum,  
Armlænspuder: 2,5 cm tykt PU skum 

Ryg Netvævsryg, justerbar via 4 gjorde. 
  

Metal/overflade; stel Rustfrit stel, pulverlakeret.   

El-motor/batterisystem     Trinløs blokerbar aktuator. Overfladebe-
handlet alm. metal. Batterier kan normal 
køre 30-40 gange tilbage og frem på en 

opladning.  
EL-tætningsgrader= IP66 (Støvtæt og be-

skyttet mod vandstråler). 

      

Varenummer 310503-B 310502-B 

HMI-nummer 100153 100152 

Stolene kan leveres samlet mod tillæg. 
Brug produktets varenummer + varenum-
mer:  

310363 

ISO-nummer 091203 
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