
M2 Multi-Tip 
Elektrisk højdejusterbar bade/toiletstol 

i rustfrit stål med el-tip funktion  

HMN a/s 

www.HMN.dk 



M2 Multi-Tip er HMN’s unikke badestol, som lever op til fremtidens  

krav til bade/toiletstole 
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M2 Multi-Tip 

Den vandrette sædehøjde kan elektrisk justeres fra 53 til 95 

cm, og sædevinklen kan justeres fra –5° til 35° ved brug af 

medfølgende håndbetjening.  

Det er muligt at tjekke tilbageværende strøm ved batteri-

symbolerne i toppen af håndbetjeningen.  

Den elektriske højdejustering, som er uafhængig af sædetip, giver let den rette arbejds-

højde og -stilling og bliver hurtigt et uundværligt værktøj for plejen.    

HMN a/s 

M2 Multi-Tip er udstyret med et lukket, vandtæt elektrisk system uden åbent ladestik. 

Strømstikket kan findes under låget forrest på stolen og sættes direkte i stikkontakten - 

uden brug af ekstern oplader.  



Arbejdsmiljø 

M2 Multi-Tip er den ideelle bade/toiletstol, når arbejdsmiljøet  

skal forbedres 

Stolen er som standard forsynet med et retningsfast 

hjul for at lette manøvrering af stolen, hvilket sikrer at 

hjælperens arbejdsmiljø tilgodeses. 
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Stolen kan indstilles i højde og tip uafhængigt af hinanden, hvilket giver mulighed for at    

placere brugeren optimalt.  

 

Herved får man god arbejdsstilling til hjælperen og større værdighed for brugeren. 

HMN a/s 



 

Med en lav indstigningshøjde på kun 50 cm vil brugere, som har kræfterne, selv kunne 

sætte sig i stolen og ikke være tvunget til at bruge en lift. 

 

Den elektriske tipfunktion er trinløs og uafhængig af højdejusteringen. Dermed sikres 

det, at brugeren får den rette siddestilling. Den justerbare ryg sørger for optimal støtte, 

og et væld af tilbehør sikrer en behagelig oplevelse. 
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Bedre pleje 

Som standard medfølger en behagelig sele,  

der giver ekstra tryghed til brugeren, når sæde-

højden forøges. 

Giv ældre og handicappede en bedre og mere værdig pleje  

med M2 Multi-Tip 

HMN a/s 
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M2 Multi-Tip med fast ryg 

www.HMN.dk 
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Det er også muligt at få M2 Multi-Tip med 

fast ryg fremfor den traditionelle netvævs-

ryg. 

 

Fordelen ved den faste ryg er, at stolen er 

lettere at rengøre. 

Fast ryg for bedre hygiejne 



Tilbehør 
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Alle HMN’s bade/toiletstole kan suppleres med et bredt udvalg af 

tilbehør. Dette gælder også M2 Multi-Tip  

Fodstøtter: 

Standard: vare nr.: 310049  

 

Højdeindstillelige fodstøtter  

 

De højdejusterbare fodstøtter kan med et greb svinges 

ud til siden eller ind foran stolen. Fodpladen kan også 

klappes op for at give mere plads.  

De findes i en standard udgave og en forlænget (10 

cm) udgave, som er forstærket. 

 

 

Højde- og vinkeljusterbare fodstøtter 

 

Højde og vinkel justeres let. Begge dele foretages  

naturligvis uden brug af værktøj og en bøsning i     

fodstøtteholderen betyder, at de sidder stabilt på    

stolen. 

 

 

Tilpasningsmulighederne for fodstøtterne samt       

udformningen af fodpladen sikrer optimal pasform til 

fødderne. 

Højdejusterbar fodstøtter: 

Vare nr.: 313041 
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Tilbehør 
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Eleverbare benstøtter 

  

Med de eleverbare benstøtter gives mu-

lighed for, at brugeren kan få bedre støt-

te, hvis standardfodstøtter ikke er til-

strækkelige.  

For optimal understøttelse kan man få 

ekstra lægpuder samt fodplader, der ju-

steres trinløst. 

Eleverbare benstøtter, sæt, vare nr.: 310052 

Eleverbare benstøtter, højre, vare nr.: 310053 

Eleverbare benstøtter, venstre, vare nr.: 310054 

Fodstøtteplade, højre, vare nr.: 310085 

Fodstøtteplade venstre, vare nr.: 310086                     

Ekstra lægpude m. beslag, vare nr. 310358 

 

Lægstøtte i grå nylon netvæv med velcro 

 

Lægstøtten anbefales især til tip-stole, da den forhindrer, at 

benene falder bagud. Den understøtter hele underbenet og 

giver derved brugeren tryghed. 

Fodstøtter med hælstrop 

Tillægs vare nr.:  310285 

Lægstøtte                                 

Vare nr.: 310226 

Fodstøtter monteret med hælstrop 

  

Alle fodstøtter kan monteres med hælstropper, der         

forhindrer brugerens fødder i at glide bagud. 

Med hælstropper monteret kan man stadig svinge          

fodstøtten ud til siden. 



Tilbehør 
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Nakkestøtte til M2 Multi-Tip  

 

Brugeren har gode muligheder for at læ-

ne sig tilbage i stolen og slappe helt af.  

Uanset hvilken af de to modeller man 

vælger, får man en sikker og god støtte.  
Nakkestøtte: højde x dybde x 

bredde 

Vare nr.: 310871   

Nakkestøtte  i Supersoft skum 

højde x bredde Vare nr.: 310870   

Amputationsstøtter 

  

Amputationsstøtterne indstilles let ved  

at holde knappen i midten nede og  

derefter indstille vinklen.  

De kan naturligvis kombineres med  

alle andre fodstøtter. Amputationsstøtte, højre, vare nr.  800343 

Amputationsstøtte, venstre, vare nr.: 800344  

Hemiplegi armlæn 

 

Hemiplegi armlænet er specielt velegnet til hemiple-

gikere, paraplegikere, tetraplegikere og andre, der 

har brug for ekstra støtte. 

 

Det er muligt at ændre længden i to trin på armlæ-

nene, således at støtten kan tilpasses individuelt til 

den bruger, der anvender stolen.  

Hemiplegi armlæn (sæt) 

Vare nr.: 800275  

Højre hemiplegiarmlæn 

Vare nr.: 800274 

Venstre hemiplegiarmlæn 

Vare nr.: 800273 
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Armlæn med forøget bredde 

 

Ønsker man en forøget bredde  

mellem armlænene kan dette opnås ved at  

tilkøbe et sæt armlæn med stolen  

eller løst. 

Et armlæn giver en forøgelse på 3 cm. 

 

 

Forøget bredde armlæn  

Sæt, Vare nr.: 310390 (6 cm)  

Højre, Vare nr.: 310391 

Venstre, Vare nr.: 310392 

Formindsket bredde armlæn   

Sæt, Vare nr.: 310393 (5 cm) 

Højre, Vare nr.: 310394 

Venstre, Vare nr.: 310395 

Armlæn med formindsket bredde 

 

Har man brug for at armlænene kommer tættere     

på kroppen kan der tilkøbes et armlænssæt, der    

gør bredden 5 cm mindre. 

Et armlæn giver en formindskelse på 2,5 cm. 

 

Tilbehør 

Sænket armlæn (5 cm)  

Sæt, Vare nr.: 310396 

Højre, Vare nr.: 310397 

Venstre, Vare nr.: 310398 

Sænket armlæn 

 

Ønsker man armlæn, der er  

sænket, kan dette opnås ved at tilkøbe et 

sæt armlæn med stolen eller løst. 

Et armlæn giver en sænkelse  

på 5 cm. 
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Tilbehør 

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 

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 sæ-

det. 
Urinfanger/Benspreder 

Vare nr.: 148862 

Intimspand med låg 

Varenr.: 310048 

Intimspand 

 

Intimspanden byder både på et  

ergonomisk korrekt greb samt  

muligheden for rengøring ved op til 130°.  

Den gode pasform sikrer at brugeren  

besørger i spanden uden at ramme  

ved siden af. 
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Dæksel til sæder 

 

Ønskes stolen brugt til andet end toiletfunktion, kan man nemt sætte et dæk-

sel ovenpå sædet. Dækslet medfølger ikke som standardudstyr. 

 

Dækslet er lavet i PU skum, hvilket er samme materiale som selve sædet.  

Det giver et blødt og rart sæde at sidde på, når man ikke bruger toiletfunktio-

nen. 

Dæksel til sæde m/ovalt hul, luk-

ket front 

Vare nr.: 310341 

Dæksel til sæde m/

nøglehulsudskæring 

Vare nr.: 310343 

Netkabel (strømstik) til M2 Multi-Tip, 

3,2 m 

Varenr.: 800474 

Netkabel (strømstik) til M2 Multi-Tip, 3,2 m 

 

Det er muligt at få et forlænget strømstik til 

M2 Multi-Tippen, hvis der er længere til stik-

kontakten. 

 

Det har en længde på 3,2 m og udskiftes let. 
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Toiletsæde til M2 

Vare nr.:  330024 

Toiletsæde til M2 

 

For nogle brugere besværliggør et almindeligt 

 sæde på en bade-/toiletstol brugerens toiletbe-

søg, da det kan være svært for nogle at opnå en  

såkaldt defækationsstilling. 

 

Det er nemt at montere på stolen. 

 

 

Bagudvendt sæde til Multi-Tip 

Vare nr.:  310339 

Bagudvendt sæde til Multi-Tip 

Det bagudvendte sæde til M2  
Multi-Tip giver lettere adgang til  

hygiejne efter toiletbesøg.  

Kan let klikkes af og på. 
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Langt sæde m/ovalt hul, lukket front til 

M2/Nielsen Line 

Varenr.: 310373 

Sæde m/ovalt hul, lukket front til M2/

Nielsen Line, smalt hul 

Varenr.: 310374 

Langt sæde m/ovalt hul, lukket front til M2/

Nielsen Line  

 

Sædet er længere end standardsæderne til M2/

Nielsen Line. 

 

Sædet har en overflade i koldskum, der er et 

fleksibelt materiale, som gør det blødt og beha-

geligt at sidde på.    

Sæde m/ovalt hul, lukket front til M2/Nielsen 

Line, smalt hul 

 

Sædet er udstyret med et ovalt hul frem for et 

standard rundt hul. 

 

Passer både til M2 og Nielsen Line bade-/

toiletstolene. 

 

Sædet har en overflade i koldskum, der er et 

fleksibelt materiale, som gør det blødt og beha-

geligt at sidde på.    
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Supersoft skumpude  

 

Denne utrolig bløde skumpude placeres nemt oven på det origi-

nale 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 et standard hulstørrelse og uden hul, så man 

selv kan tilpasse det. 

Supersoft skumpude 

Med hul vare nr.: 330018 

Uden hul vare nr.: 330022 

Tilbehør 

Langt sæde m/nøglehulsudskæring til  

M2/Nielsen Line 

Varenr.: 310376 

Langt sæde m/nøglehulsudskæring til M2/

Nielsen Line 

 

Det længere sæde er udstyret med 

nøglehulsudskæring, som derved også er 

længere end på standardsæderne. 

Passer både til M2 og Nielsen Line bade-/

toiletstolene. 

Sædet har en overflade i koldskum, der er et 

fleksibelt materiale, som gør det blødt og     

behageligt at sidde på.    

Sæde m/nøglehulsudskæring til M2/

Nielsen Line, smalt hul 

Varenr.: 310375 

Sæde m/nøglehulsudskæring til M2/Nielsen 

Line, smalt hul 

 

Sædet er udstyret med en smal 

nøglehulsudskæring frem for det bredere 

udskæring som standard. 

Passer både til M2 og Nielsen Line bade-/

toiletstolene. 

Sædet har en overflade i koldskum, der er et 

fleksibelt materiale, som gør det blødt og beha-

geligt at sidde på.    
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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.  

Indsats med lille hul 

 

Denne indsats formindsker hullet og modvirker  

at spinkle personer falder ned i hullet.  

 

Den er lavet i blødt PU, så de spinkle brugere vil sidde mere 

komfortabelt. 

Hvid skumpude med betræk 

Vare nr.: 330016 

Indsats med lille hul 

Vare nr.: 800178 

Trykaflastende sæde 

Vare nr.: 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. 



Besøg vores hjemmeside www.hmn.dk eller kontakt en af vores konsulenter for flere  

informationer, samt rådgivning om muligheder. 
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Tværstang 

Denne tværstang monteres let og sikkert med gummistropper 

på armlænene.  

Den giver god støtte og ekstra tryghed til brugeren. Tværstang 

Vare nr.: 310228 

HMN a/s 

Soft Ryg 

 

Soft ryggen er lavet af et strækbart kunstlæder. 

Det strækbare materiale gør at den kan forme sig efter  

brugerens ryg. 

 

 

Denne ryg passer kun til M2 Multi-Tip 

Soft ryg Multi-Tip  

Varenr.: 310832 

Sidestøtter 

 

Ved brug af sidestøtter kan brugeren få ekstra støtte til  

kroppen.  

 

De kan justeres til at give den rette støtte, og ved forflytninger 

vippes de nemt ud til siden. 
Sidestøtter (sæt) Vare nr.: 310880 

Højre sidestøtte: Vare nr.: 310881 

Venstre sidestøtte Vare nr.: 310882 
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Boxed - Få plads til mere 

Fordi kasserne fylder mindre på lageret. 

Så lidt fylder M2-BOXED under forsendelse i 

forhold til en  

M2 i en normal 1 stk’s karton. 

Der kan være 3 stk. M2-BOXED  

på en standard euro-palle. 

M2 i BOXED udgave er meget let at samle.  

Det gøres enkelt via 4 unbrakoskruer. 

 Stolen er pakket i kompakt kasse  

og kan nemt transporteres. 

Kartonens mål 1200 x 800 x 680 

 I kassen er der af tilbehør plads til 

spand og fodstøtter udover selve stolen. 

Alle vores bade-/toiletstole kan leveres som boxed. Det vil sige, at stolen le-

veres usamlet i en markant mindre kasse end en samlet stol. 

Når stolen leveres Boxed skal ryggen, armlæn og hjul monteres på stellet.  

Det gøres nemt med de medfølgende skruer og unbrakonøgle. 

 

Stolene kan også leveres samlet. 

 

Varenummer efterfulgt af ”-B” er Boxed stole. 



61 cm 

46 cm 
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Tekniske data 

-5 ° / 35 ° 

26 cm 

54 cm 

115 cm 

81 cm 

Max 150 kg 

Min. 53 cm/  

Max. 95 cm 

Laveste sædehøjde 

ved negative tip    

(-5°) = 50 cm 



Tekniske data 

Hjul 125 mm hjul m/ grå gummibane og kuglelejer. Dobbeltvirkende bremse på 

3 hjul. Retningsfast hjul som 4. hjul 

Ryg 45 cm x 43,5 cm. Dybdejustering op til 10 cm. I netvæv med påsyede  

gjorde og 3 stikspænder til dybdeindstilling. Vaskbar ved max. 80 grader. 

(MÅ IKKE tørretumbles).  

 

Multi-Tip i fast ryg: PU skum. 

Skumdele Sæde:4,5 cm tykt PU skum. 

Armlænspuder 2,5 cm PU skum. 

El-motor/ batterisystem Trinløs blokerbar aktuator. Batterier kan normalt køre 50+ gange op - og 

ned før opladning. 

El-tæthedsgrad =IP66 (støvtæt og beskyttet mod vandstråler). 

Overflade/metalstel Rustfrit stål. Pulverlakeret. 

Beskrivelse Varenumre: HMI nr.: ISO nr.: 

M2 Multi-Tip med armlæn lige op 

og sæde m/ovalt hul, lukket front  

310800 / 310800-B 64784 / 100146 09 12 03 

M2 Multi-Tip med armlæn lige op 

og sæde m/nøglehulsudskæring  

310801 / 310801-B 64783 / 100147 09 12 03 

M2 Multi-Tip med armlæn lige op 

og sæde m/ovalt hul, lukket 

front, fast ryg. Boxed. Stolen kan 

leveres samlet mod tillæg. Brug 

produktets varenummer + vare-

nummer 310363.  

310802-B 103283  09 12 03 

M2 Multi-Tip med armlæn lige op 

og sæde m/nøglehulsudskæring, 

fast ryg. Boxed.  

Stolen kan leveres samlet mod 

tillæg. Brug produktets varenum-

mer + varenummer 310363.  

310803-B 103285  09 12 03 
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