
M2 Multi-Tip Big 
Elektrisk højdejusterbar bade/toiletstol 

i rustfrit stål med el-tip funktion, der 

kan klare en brugervægt op til 200 kg  
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M2 Multi-Tip Big 

I vores M2 Multi-Tip Big er der plads til de fleste brugere. Den kan klare en brugervægt 

op til 200 kg og har 54 cm mellem armlænene.  

Armlænene er udstyret med blødt PU skum og snaplås.  

 

Funktionerne er de samme ved vores normale M2 Multi-Tip, der har en brugervægt op 

til 150 kg, men nu er der plads til større brugere. 

 

 

M2 Multi-Tip Big kan klare en brugervægt op til 200 kg 
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M2 Multi-Tip er HMN’s unikke badestol, som lever op til fremtidens  

krav til bade-/toiletstole 
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Fremtidens bade-/toiletstol 

Den vandrette sædehøjde kan elektrisk justeres fra 55 til 

101 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 Big 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.  
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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. 

 

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. 



 

Med en lav indstigningshøjde på kun 55 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 



Tilbehør 

5 

HMN a/s 

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

tilbehør. Dette gælder også M2 Multi-Tip Big 

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.  

Bør altid benyttes på tip-stole 

Lægstøtte, bred 

Vare nr.: 310233 

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: vare nr.: 310275  

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   
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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  

Dæksel til sæde m/

nøglehulsudskæring 

Vare nr.: 310343 

Dæksel til sæde 

 

Ønskes stolen brugt til andet end toiletfunktion, kan 

man nemt sætte et dæksel ovenpå sædet. Dækslet 

medfølger ikke som standardudstyr. 

Dækslet er lavet i PU skum, hvilket giver et blødt og 

rart sæde at sidde på, når man ikke bruger toiletfunk-

tionen. 

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. 



Tilbehør 
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Intimspand med låg 

Vare nr.: 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. 

Hoftesele 

 

Hofteselen monteres enkelt på stellet og justeres 

ved brug af klik-spænde. 

Hoftesele med klik-spænde 

Vare nr.:  800404 

Sæde m/ovalt hul, lukket front til M2 200 kg, 

 M2 300 kg og M2 300 kg Bred 

Sædet har en overflade i koldskum, der er et flek-

sibelt materiale, som gør det blødt og behageligt at 

sidde på.  

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

Sæde m/ovalt hul, lukket front til 

M2 200 kg, M2 300 kg og M2 300 

kg Bred 

Varenr.: 310372 
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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 

Sidestøtter 

 

Ved brug af sidestøtter kan brugeren få ekstra støtte til  

kroppen.  

 

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

ninger 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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Tekniske data 

Max 200 kg 

HMN a/s 



Tekniske data 

Hjul 150 mm hjul m/ grå gummibane og kuglelejer. Dobbeltvirkende bremse på 

3 hjul. Retningsfast hjul som 4. hjul 

Ryg 53 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).  

 

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.: 

Bade/toiletstol M2 Multi-Tip Big 

med armlæn lige op og sæde m/

nøglehulsudskæring (inkl. pu 

skum på armlæn og indbygget op-

hæng til spand.). Boxed. 

310804-B 106723 09 12 03 

M2 Multi-Tip Big kan leveres sam-

let mod tillæg.  

Brug produktets varenummer + 

varenummer: 

310363   
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