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HMN a/s 

Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Hemiplegi armlæn 

Hemiplegi armlæn med skål i blødt 
PU skum. Opklappeligt og aftageligt.  
 
 
PU puden kan monteres i to dybder 
med unbrakonøgle.   
 
 
Dette giver mulighed for at flytte PU 
puden 4 cm længere tilbage mod 
bruger såfremt dette er påkrævet.  

Hemiplegi armlænene kan monteres 
på de fleste af vores stole. 
 
 
Hemiplegi armlænet er specielt veleg-
net til hemiplegikere, paraplegikere, 
tetraplegikere og andre der har brug 
for ekstra støtte ved underarmene.  
 
 
Se på bagsiden hvilke M2 stole HEMI 
armlænet ikke passer til.  

Billedet viser en M2 skubbebøjle med  
HEMI armlæn i begge sider.  



www.HMN.dk 

2 

HMN a/s 

Tekniske data 

Hemiplegi armlæn 

HEMI armlænene passer ikke på M2 stole med armlæn til siden, M2 smal,  
M2 200 KG, M2 200 KG MOTOR og M2 300 KG.  

Længde på PU skumpude  30 cm 

Bredde på PU skumpude  11 cm 

Total længde på armlæn  41,5 cm 

Beskrivelse Varenummer 

Venstre HEMI armlæn 800273  

Højre HEMI armlæn 800274 

1 sæt HEMI armlæn 800275 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Nakkestøtter—Bredde justerbare 

Højde, dybde, vinkel og bredde ju-

sterbar nakkestøtte i kort stang.       

Varenr. 310244 

Den store nakkepude giver stor støtte til brugeren og kan tilpasses i bredden, 
da der sidder et stykke letmetal inde i PU-skummet.  Den ene model er  
højdejusterbar og den anden kan tillige justeres i dybden og vinkles. 

 
 

Højde, dybde, vinkel 
og bredde justerbar 
nakkestøtte       

Alm. Nakkestøtte. 
Kan indstilles i  

højden og bredden 
på PU skålen 

Holdere til nakkestøtte er standard på M2-tip.  
Til øvrige stole skal der bestilles et sæt med beslag til efter montering  

Varenr. 310222 Varenr. 310221 

 
PU skumpuden er 
en fleksibel type 
som kan justeres 
i bredden så den 
kan tilpasses bor-
gernes nakke  

Nakkestøtte vist 
efter monteret  
på en almindelig 
M2 stol med  
PU-ryg. Til disse 
stole skal der  
bestilles et sæt 
med beslag til 
eftermontering.  
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Nakkestøtter—Super Soft 

Højde og dybdejusterbar nakkestøtte i 
ekstra blødt skum med kort stang. 

 
Kan ikke justeres i bredden. 

Varenr. 310244. 

Varenr. 310235 Varenr. 310236 

Den ekstra bløde PU skum giver stor komfort til brugeren  
Den ene model er højdejusterbar og den anden kan tillige justeres  

i dybden og vinkles. 

Bemærk venligst at ovenstående produkter 

ikke kan benyttes på M2 Multi-tip. 
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Tekniske data 

Nakkestøtter—Bredde justerbare 

 Alm. nakkestøtte 
Højde– og dybde  

justerbar 

Højde– og dybde  
justerbar 

Kort stang 

Højdejustering  
(Bund til top) 

6,5—32,5 cm 2,5—35 cm  

Dybde 8,5 cm 3—16,5 cm 22 cm 

Vinkling af nakkestøtte Nej Ja Nej 

Ca. dybde på nakkestøtte 13 cm  

Ca. bredde på nakkestøtte 10—21 cm  

Monteres uden brug af  
værktøj 

Ja 

Metal Rustfrit stål Rustfrit stål + alm. stål Rustfrit stål 

Vægt Ca. 1 kg Ca. 1,5 kg Ca. 1 kg 

Varenr. 310221 310222 310244 

Nakkestøtte + monteringssæt 

Til eftermontering på almindelig M2 

Metal Rustfrit stål + alm. stål 

Vægt Ca. 2 kg 

Varenr. Højde– og dybde  
justerbar nakkestøtte inkl. 
monteringsbeslag 

310059 

Varenr. Alm. nakkestøtte inkl. 
monteringsbeslag 

310087 

Varenr. Monteringsbeslag 
uden nakkestøtte 

310320 
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Technical data 

Head supports—Super Soft 

 
Super Soft højde  

justering 
Super Soft højde og 

dybde justering 

højde og dybde 
justering 

kort stang 

Højdejustering  
(Bund til top) 

6,5—32,5 cm 2,5—35 cm 

Dybde 8 cm 3—16,5 cm 22 cm 

Vinkling af nakkestøtte Nej Ja Nej 

Ca. dybde på nakkestøtte 5,5 cm 

Monteres uden brug af  
værktøj 

Ja 

Metal Rustfrit stål Rustfrit stål + alm. stål Rustfrit stål 

Vægt Ca. 0,8 kg Ca. 1 kg 

Varenr. 310236 310235 310243 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Nakkestøtter til Multi-tip 

Nakkestøtte i super soft pude 

Højde x dybde 

Nakkestøtte 

 Højde x dybde x bredde 

Varenr. 310870 

Varenr 310871 

Brugeren har gode muligheder for at læne sig tilbage i stolen og slappe helt af.  
  

Uanset hvilken af de 2 modeller man  
 

vælger, får man en sikker og god støtte.  



8 

www.HMN.dk 

HMN a/s 

Tekniskedata 

Nakkestøtter til Multi-tip 

 Højde, dybde og bredde Super Soft pude 

Højdejustering  
(Bund til top) 

2,5—35 cm 6,5—32,5 cm 

Dybde 3—16,5 cm 8 cm 

Vinkling af nakkestøtte Ja Nej 

Ca. dybde på nakkestøtte 13 cm 5,5 cm 

Ca. bredde på nakkestøtte 10—21 cm - 

Monteres uden brug af  
værktøj 

Ja Ja 

Metal Rustfrit stål + alm. stål Rustfrit stål  

Vægt Ca. 1,5 kg Ca. 0,8 kg 

Varenr. 310871 310870 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Forøget, formindsket og sænket armlæn 

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. 

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 - 2,5 cm mindre 

plads. 

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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Armlænene passer til de fleste af vores bade/toiletstole,  
 

Undtagen M2 Flexi-Tip, Smal, Armlæn ud til siden, 200 kg, 200 kg Motor, 300 kg, 300 kg 
Bred, El-Tip Bred, Mini stolene og Nielsen Line 

Tekniske data 

Forøget, formindsket og sænket armlæn 

Forøget armlæn 

Max. Brugervægt 150 kg 

Varenr. 1 sæt med forøgelse på + 6 cm 310390 

Varenr. For højre armlæn + 3 cm 310391 

Varenr. For venstre armlæm + cm 310392 

Formindsket armlæn 

Max. Brugervægt 150 kg 

Varenr. 1 sæt med formindskelse—5 cm 310393 

Varenr. For højre armlæn –2,5 cm 310394 

Varenr. For venstre armlæn—2,5 cm 310395 

Sænket armlæn 

Max. Brugervægt 150 kg 

Varenr. 1 sæt med sænket armlæn 5 cm 310396 

Varenr. For højre armlæn 5 cm 310397 

Varenr. For venstre armlæn 5 cm 310398 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
PU skum på armlæn 

Som standard leveres stolene med fladovale armlæn i rustfrit stål. Såfremt  
man ønsker at få leveret armlæn med PU skum skal man bestille disse  
samtidig med stolen. Alternativt kan der leveres nye armlæn med PU skum  
for udskiftning.  

 
På følgende stole er armlæn med PU skum standard:  

M2 gas-tip, M2 el-tip, M2 Flexi-Tip, M2 Multi-tip, M2 El-tip bred, M2 smal,  
M2 200 KG, M2 300 KG & M2 mini.  

Det er også muligt at få leveret stolene med snaplås på armlænene. Snaplåsen 
gør at armlænene ikke kan klappes op uden at låsen udløses af hjælper.  
Snaplåsen låser automatisk armlænene når disse klappes ned. 
Armlæn med snaplås vil altid være forsynet med PU skum.  

 
På følgende stole er snaplås standard: 

M2 gas-tip, M2 el-tip, M2 Flexi-Tip, M2 El-tip bred, M2 Multi-Tip & M2 Mini. 
 

Der kan ikke monteres snaplås på M2 200 KG & M2 300 KG.  
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Tekniske data 

PU skum på armlæn 

PU skum på armlæn 

PU skum på lige op armlæm 
Længde: 25,5 cm 

Bredde: 5 cm 
Tykkelse: 2,5 cm 

PU skum på armlæn ud til side 
Længde 23,5 cm 

Bredde: 5 cm 
Tykkelse: 2,5 cm 

Det er standard på M2 El-tip, 200 kg, 300 kg, Small, Multi-tip, Flexi-tip and Mini 

Bestil varenr. Som tillæg på øvrige stole 310043 

Armlænssæt med snaplåse 

Er standard på M2 –tip, Multi-tip og Flexi-tip 
Kan ikke bruges på M2 200 kg’s, 300 kg’s og Small 

Ønskes andre stole leveret med armlæn med 
snaplås, bestil varenr. Som tillæg 

800071 

1 sæt løse armlæn med snaplås (Lige op) 800014 

1 sæt løse armlæn med snaplås (Buede) 800112 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Spande/bækkener 

Intimspand med låg 

 
Passer til alle M2 stole (og sæder). 

 
Anbefales til alle stole og sæder  

undtagen M2 Mini. 
 

Dette bækken passer i autoklaver og kan  
rengøres ved temperaturer op til 135 grader. 
 
Vinklet ergonomisk håndtag for bedre  
håndtering af fyldt spand.  
 
Når man går ned i knæ og trækker spanden 
tilbage undgår man at spanden falder ned når 
den slipper spandholderen på sædet. 
 
Bækkenet leveres med et låg der lukker  
helt tæt for at undgå spild når bækkenet  
skal tømmes.  

Rustfrit stål bækken m/låg. 
Er ikke velegnet til stole  

med Tip-funktion 
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Tekniske data 

Spande/Bækkener 

Spand med låg 

Bredde på hul 23 cm 

Længde på hul 33 cm 

Dybde på hul 13 cm 

Vægt inkl. låg 0,9 kg 

Total længde 44 cm 

Total bredde 31,5 cm 

Varenr. 310048 

Denne spand tåler rengøring op til 135 grader 

Rustfrit stålbækken med låg 

Diameter 30,5 cm 

Dybde 16 cm 

Ophængskant 2,5 cm 

Vægt 1,1 kg 

Varenr. 330017 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Hjul 

100 mm hjul 
Er standard på: 

M2 med armlæn lige op, armlæn ud til  
siden, M2 med skubbebøjle og M2-smal. 
M2-Tip stole kan leveres med  
100 mm hjul, hvis man ønsker en lavere 
sædehøjde  

125 mm hjul. 
Er standard på: 

M2-Tip stole. Kan mod et tillæg leveres på M2 
standard, der leveres med 100 mm hjul, hvis man 
ønsker andre køreegenskaber eller en højere 
sædehøjde. 

125 mm retningsfast hjul 
Er standard på: 

M2-Tip stole. Den mørkegrå bremsepdal og 
topkrans indikerer tydeligt, hvilket hjul der er 
retningsfast.  

Retningsfaste hjul: 
Til alle vores M2 modeller (undtagen drivhjul), kan vi som tilbehør levere hjul der kan  
låses i køre-retningen, så de kun kan køre lige ud. (Disse hjul kan til gengæld ikke  
bremses totalt, så de vil altid kunne køre). Dette giver en stor hjælp, når man skal sætte i 
gang samt ved kørsel lige ud. Det anbefales primært til brug ved store brugere, til lange 
gange samt underlag der ikke er helt plant. 
Alle stole med Tip-funktion samt stole til brugervægt over 150 kg, er som standard  
leveret med et retningsfast hjul. 
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Tekniske data 

Hjul 

100 mm hjul med kuglelejer 

Er standard på: 
M2 standard stole and M2 Smal. 

M2-Tip stole kan leveres med 100 mm hjul, hvis man ønsker en lavere sædehøjde 

Bestil varenummer som tillæg til stolen 310220 

125 mm hjul med kuglelejer 

Er standard på: 
M2 stole med tip, M2 200 kg and M2 300 kg. 

M2 standard stole kan leveres med 125 mm hjul, hvis man ønsker en højere sædehøjde 

Bestil varenummer som tillæg til stolen 310219 

100 mm retningsfast hjul med kuglelejer 

Kan eftermonteres på alle M2 modeller undtagen M2 24” 
M2 modellerne kan ligeledes leveres med et retningsfast hjul 

1 retningsfast hjul på teleskopben med 7 huller 800150 

Bestil varenummer som tillæg til stolen uanset 
model 

800154 

125 mm retningsfast hjul med kuglelejer 

Kan eftermonteres på alle M2 modeller undtagen M2 24” 
M2 modellerne kan ligeledes leveres med et retningsfast hjul 

1 retningsfast hjul på teleskopben med 7 huller 800151 

Bestil varenummer som tillæg til stolen uanset 
model 

800157 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Fodstøtter 

Højdeindstillelige “skub-væk” fodstøtter. 
 

Kan let med et greb skubbes til siden, så brugeren kan komme ind og sidde på stolen. 
Når brugeren sidder på stolen, skal benet kun løftes ganske lidt for at føre fodstøtten på 
plads. Let og ubesværet. 

 
Højden justeres ved hjælp af clips og fodpladen kan klappes op. 

Forlængede fodstøtter  
 

Ekstra lange fodstøtter, så også den høje 
bruger kan få glæde af vores stole. 
 
Fodstøtterne er forlænget med 10 cm, og 
forstærket så de passer til stole med  
brugervægt op til 150 kg.  
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Tekniske data 

Fodstøtter 

Højdeindstillelige fodstøtter 

7 indstillingsmuligheder  

2 cm mellem hvert hul 

Vægt, sæt med 2 stk. 1,6 kg 

Højden indstilles ved hjælp af clips uden brug af værktøj. 
Ophænget er i rustfrit stål og selve fodstøtterne i hård plast 

Varenr. 310049 

Forlængede fodstøtter 

7 indstillingsmuligheder  

2 cm mellem hvert hul 

Vægt, sæt med 2 stk. 2,0 kg 

Højden indstilles ved hjælp af clips uden brug af værktøj. 
Ophænget er i rustfrit stål og selve fodstøtterne i hård plast 

Varenr. 310283 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
200+300 kg’s fodstøtter 

Disse fodstøtter passer til M2 200 kg & M2 300 kg stolene.  
Fodstøtterne virker på samme måde som fodstøtterne til standard stolene. Dog er disse 

forstærket for at kunne klare den forhøjede brugervægt. 

Højdejusterbare via clips.  
 

Opklappelige fodplader.  
 

Svingbare = kan svinges ud til siden eller ind under stolen.  
 

Fremstillet i rustfrit stål. 
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Tekniske data 

200+300 kg’s fodstøtter 

Højdeindstillelige fodstøtter til M2 200 kg’s og M2 300 kg’s 

7 indstillingsmuligheder  

2 cm mellem hvert hul 

Vægt, sæt med 2 stk. 2,6 kg 

Højden indstilles ved hjælp af clips uden brug af værktøj. 
Ophænget er i rustfrit stål og selve fodstøtterne i hård plast 

Varenr. 310275 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Højdejusterbare 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 optimal pasform til fødderne. 

  
 

De passer også til M2 stolene, dog med undtagelse af  

M2 200 kg, M2 300 kg og M2 Mini. 
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Tekniske data 

Højdeindstillelige fodstøtter 

Højdeindstillelige fodstøtter  

7 indstillingsmuligheder  

2 cm mellem hvert hul 

Vægt, sæt med 2 stk. 1,6 kg 

Højden indstilles ved hjælp af clips uden brug af værktøj. 
Ophænget er i rustfrit stål og selve fodstøtterne i hård plast 

Varenr. 313041 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Amputationsstøtter 

Amputationsstøtterne kan monteres på alle vores M2 modeller på samme måde,  
som vores standard fodstøtter. 

 
Støttepladen er lavet i PU skum, som er tilpas blød,  

men samtidig giver en god stabil støtte. 
Beregnet til stole med brugervægt optil 150 kg  

Vinklen indstilles let ved at trykke på 
knappen udvendigt på siden og vinkle 
benstøtten til den ønskede position. 
 
Den har 5 vinkler den kan indstilles i 
fra vandret og nedefter  
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Tekniske data 

Amputationsstøtte 

Amputationsstøtte 

Antal indstillinger for vinkel 5 indstillinger 

Vaskbart ved 80 grader 

Monteres og indstilles uden brug af værktøj Ja 

Materiale Rustfrit stål og pude i PU skum 

Vægt. Pr. stk. Ca. 1,1 kg 

Varenr. Højre 800343 

Varenr. Venstre 800344 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Eleverbar benstøtter 

De eleverbare benstøtter til M2 stolene kan indstilles i 6 højde-positioner, op til  
vandret position. De passer i fodstøtteholderne på alle M2 stole og kan derfor  
erstatte almindelige fodstøtter.  
 
Som standard medfølger der 1 lægpude til benstøtten. Denne kan justeres i højden via 
en fingerskrue. Ekstra lægpuder og fodplader bestilles separat.  

Den eleverbare benstøtte justeres i højden ved at udløse snaplåsen 
og hæve/sænke benstøtten.  

Der kan monteres ekstra lægpuder på benstøtten efter behov.  

Som tilbehør til de eleverbare benstøtter 
kan man bestille fodplader. Disse kan  
justeres op og ned på benstøtten.  
 
Passer på alle M2 stole fra Dec. 2000 
og nyere. Kan bruges på stole med 
brugervægt på til 150 kg. 
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Tekniske data 

Eleverbare benstøtter 

Eleverbare benstøtter 

Længde (fra stol) 73 cm 

Højdejusteringsmuligheder 6 positioner 

Lægpude, størrelse 
Bredde: 14,5 cm 
Længde: 21,5 cm 

Vægt. Pr. sæt 3,4 kg 

Der medfølger 
1 lægpude,  pr. benstøtte 

Beskyttelsescover til låsesystem 

Metal Rustfrit stål 

Fodstøtteplader 

Pladeafstand fra sædekant 34,5—72,5 cm 

Vægt 0,6 kg 

Metal Rustfri stål + plast 

Beskrivelse  Varenummer 

Eleverbare benstøtter, sæt, med to lægpuder 310052 

1 stk. højre, med en lægpude 310053 

1 stk. venstre, med en lægpude 310054 

1 benstøtte venstre og 1 alm. højre 310055 

1 benstøtte højre og 1 alm,. Venstre 310056 

1 ekstra lægpude med beslag 310057 

Fodstøtteplade, højre 310085 

Fodstøtteplade, venstre 310086 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Lægstøtte og hælstrop 

Lægstøtten er udført i gråt netvæv og monteres via velcro lukning på fodstøtterne.  
Den kan monteres på alle M2 stole med fodstøtter. Lægstøtten findes i to størrelser:  
En standard størrelse og en XL størrelse.  
 
Lægstøtten anbefales til alle tip-stole, da den forhindrer at benene falder bagud af  
fodstøtterne når stolen tippes.  
 
Lægstøtten er dybdejusterbar og kan vaskes i vaskemaskine.  
 

Man kan man som alternativ vælge at få  
monteret hælstropper på fodstøtterne. 

 
Det forhindrer at fødderne glider bagud på  
fodpladen, og man har stadig mulighed for at 
svinge fodstøtten ud til siden.  



www.HMN.dk 

28 

HMN a/s 

Tekniske data 

Lægstøtte og hælstrop 

Lægstøtte 

Højde på lægstøtte 17 cm 

Dybdejusterbart Ja 

Vaskbart ved 80 grader 

Monteres uden brug af værktøj Ja 

Materiale 
Lavet af vaskbart plast netvæv med  

velcrobånd til indstilling 

Vægt Ca. 0,3 kg 

Varenr. 310226 

Lægstøtte 200 og 300 kg 

Højde på lægstøtte 17 cm 

Dybdejusterbart Ja 

Vaskbart ved 80 grader 

Monteres uden brug af værktøj Ja 

Materiale 
Lavet af vaskbart plast netvæv med  

velcrobånd til indstilling 

Vægt Ca. 0,3 kg 

Varenr. 310233 

Hælstropper til fodstøtter 

Højde på hælstrop 4,5 cm 

Dybdejusterbart Nej 

Vaskbart ved 80 grader 

Monteres uden brug af værktøj Nej 

Materiale 
Lavet af vaskbart nylon gjord. Skruer og bolte i 

galvaniseret stål 

Vægt Ca. 0,3 kg 

Varenr. 310285 



29 

HMN a/s 

Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Sæder og puder 

Standardsæde 
Intimsæde 

Alle M2’ere (på nær M2, 200 kg’s & M2 300 kg’s) kan leveres med enten  
standardsæde eller intimsæde. 
Sædet er 4,5 cm tykt og helstøbt med blødt PU skum. Spandholder er ligeledes 
indstøbt. Sæderne klikkes af og på stelrammen. Der kan dermed veksles  
mellem de to sædetyper.  

Supersoft skumpude Hvid skumpude 

Superblød grå skumpude af  
polymerskum. Uden betræk.  
Bindes fast oven på det  
almindelige sæde med 4  
snore.. Fås med hul og uden 
hul.  

Hvid skumpude med plastikbetræk. 
Alle kanter på betræk er svejst. 
Bindes fast oven på det almindelige 
sæde med 4 snore.  

Standardsæde Heldækkende sæde 

Indsats i PU materiale. 
Kan lægges direkte ovenpå et standard M2 
sæde for at gøre hullet mindre og blødere. 
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Tekniske data 

Sæder og Puder 

 Standardsæde Intimsæde  

Bredde 46,5 cm  

Længde 44 cm  

Tykkelse Sæde 4,5 cm, ved spandholder 9 cm  

Hullængde 26,5 cm 26,5 cm + længden af intimhuller på 11 cm 

Hulbredde 22 cm 22 cm. Bredde ved intimhullet på 11,5 cm 

Materialer og  
konstruktion 

Træplade med metalbeslag (spandholder).  
Helstøbt med PU skum rundt om.  

Montering Klikkes på stelrammen  

Rengøring 
Ved desinficering: Kan benyttes; Ethanol og Propanoll opløsninger.  

Ellers benyttes Alm. forekommende ikke-alkoholiske rengøringsmidler.  
Max.70 grader.   

Vægt 3,2 kg 3,0 kg 

Varenummer 310340 310342 

 SuperSoft gråt Hvid skumpude Indsats 

Bredde 46 cm 44,5 cm 43 cm 

Længde 41,5 cm 42 cm 46 cm 

Tykkelse 3 cm 3 cm 
2,5 cm ovenpå sædet, 3 

cam ned i hullet 

Hullængde 26 cm 26 cm 20 cn 

Hulbredde 19 cm 18 cm 17,5 cm 

Materialer og  
konstruktion 

SuperSoft grå polymer-
skum, uden betræk 

Blød skumpude med 
hvidt plast betræk. 

Helstøbt PU-indsats 

Montering 
Fastgøres ovenpå det alm. sæde med  

4 medfølgende snore  
Lægges ovenpå et 

standardsæde 

Rengøring 

Ved desinficering: 
Ethanol og Propanoll 

ellers alm. forekommen-
de ikke-alkoholiske  
rengøringsmidler 

Aftørres med sæbevand eller sprit. Max. 40 grader. 
Må ikke vaskes i vaskemaskine.  

Vægt 0,13 kg 0,3 kg 1,6 kg 

Varenummer 330018 (Uden hul 330022) 330016 800178 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Trykaflastende sæde 

HMN’s Trykaflastende Sæde er designet 
til at nedsætte tryk/shear (forskydning) og 
dermed forebygge tryksår.  
 
Sædet kan forebygge og behandle 
tryksår op til grad 3.  

Den anatomiske udformning på siddefladen, 
samt materialets deformationsevne sikrer 
brugeren stabilitet i siddestillingen. 

 
Sædet leveres som intimsæde (udskæring 
foran) og passer derfor til bade-/toiletstole 
med intimsæde. 

Det Trykaflastende sæde passer til Nielsen 
Line bade-/toiletstole og M2 bade-/
toiletstole (dog ikke M2 Mini). 
 
 
Sædet placeres ovenpå det eksisterende 
sæde og kan nemt fjernes igen.  

På M2 200 kg, M2 200 kg Motor, M2 
300 kg og M2 El-tip Bred dækker  
det trykaflastende sæde ikke hele  
sædefladen på stolen. 
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Tekniske data 

Trykafstende sæde 

Trykafstende sæde 

Bredde 46 cm 

Længdre 50 cm 

Højde (ubelastet) 11,5 cm 

Hullængde 20 cm 

Hulbredde 17,5 cm 

Materialer og konstrukti-
on 

Helstøbt PU-indsats 

Montering Lægges oven på intimsæde 

Rengøring Med varmt vand/PH neutrale rengøringsmidler 

Vægt 2,3 kg 

Varenummer 330023, HMI.nr. 87289 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Bagudvendt sæde til Multi-tip 

Det bagudvendte sæde til M2  
Multi-Tip giver lettere adgang til  
hygiejne efter toiletbesøg.  

Sædet kan klikkes af og på stolen.  

Her ses Multi-Tippen bagfra. Med de  
mange muligheder for indstilling af stolen i 
højde og vinkel, kan brugeren let betjenes 
af plejeren med hullet bagudvendt efter bad 
og toilet. 
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Tekniske data 

Bagudvendt sæde til Multi-tip 

Bagudvendt sæde til Multi-Tip 

Bredde 49,5 cm 

Dybde 46,5 cm 

Højde 4 cm 

Vægt 2,2 kg 

Rengøring Med varmt vand/PH neutrale rengøringsmidler 

Varenummer 310339 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Urinfanger/Benspreder 

Urinfangeren er til personer, der har problemer 
med at få ”strålen” rettet ned i toilettet/bækkenet. 
Urinfangeren er lavet i plastik og tåler rengøring 
ved temperaturer op til 80 grader.  
 
Den benyttes således at man holder urinfangeren 
med den smalle ende ned i toilettet/bækkenet, så 
man kan komme af med vandet uden at strålen 
lander på gulvet eller toiletsædet.  

Urinfangeren/bensprederen er til personer, 
der har problemer med at få ”strålen” rettet 
ned i toilettet/bækkenet. 

Urinfangeren/bensprederen fastmonteres 
let på sædet.  
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Tekniske data 

Urinfanger/Benspreder 

Urinfanger 

Bredde 8,2 cm 

Dybde 10,4 cm 

Længde 26,8 cm 

Materiale 2 mm ABS plast 

Rengøring Ved max. 80 grader 

Vægt 0,06 kg 

Varenr.  148861 

Urinfanger/Benspreder 

Bredde 11 cm 

Dybde 10 cm 

Højde 17 cm 

Vægt 0,7 kg 

Varenr. 148862 

HMI. Nr. 89915 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Sidestøtter 

Sidestøtterne er velegnede til personer der 
mangler støtte i højre, venstre eller begge sider.  
Sidestøtten er justerbar i bredden så personer 
der ikke fylder hele stolen kan få støtte tættere 
på kroppen.  
 
Såfremt der er tale om meget høje personer, kan 
sidestøtterne spejlvendes hvorved de giver støtte 
højere oppe. 

 
På stole hvor der ikke er sidestøtteholdere som  
standard kan der eftermonteres holdere i rustfrit stål. 
Dette gøres meget simpelt ved at eftermontere et  
beslag bag på stolen. Beslaget monteres med de 4 
skruer der også holder ryggen. Alle M2 stole med  
Tip-funktion har som standard holdere til sidestøtter.  
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Tekniske data 

Sidestøtter 

Sidestøtter 

PU skumpude 15 x 22 cm 

Pude afstand håndtagsstang 5,5 cm 

Indstillingsmuligheder 6 cm 

Monteres uden brug  
af værktøj 

Ja 

Metal Rustfrit stål 

Vægt Ca. 1,2 kg 

Varenr. Højre 310225 

Varenr. Venstre 310224 

Varenr. Sæt 310223 

Sidestøtte/Tværbøjle holdere 

Vægt 0,4 kg 

Varenr. Højre 310230 

Varenr. Venstre 310231 

Varenr. Sæt 310227 



39 

HMN a/s 

Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Sidestøtter til Multi-Tip 

Sidestøtterne er velegnede til personer der mangler 
støtte i højre, venstre eller begge sider.  
Sidestøtten er justerbar i bredden så personer der ikke 
fylder hele stolen kan få støtte tættere på kroppen.  
 
Såfremt der er tale om meget høje personer, kan  
sidestøtterne spejlvendes hvorved de giver støtte  
højere oppe. 
 
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. 
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Tekniske data 

Sidestøtte til Multi-Tip 

Sidestøtte til Multi-tip 

PU skumpude 15 x 22 cm 

Pude afstand håndtagsstang 5,5 cm 

Indstillingsmuligheder 6 cm 

Monteres uden brug  
af værktøj 

Ja 

Metal Rustfrit stål 

Vægt Ca. 1,2 kg 

Varenr. Højre 310881 

Varenr. Venstre 310882 

Varenr. Sæt 310880 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Torso Support 

Torso Support er designet til brugere, 
der mangler ekstra støtte på grund af 
torso ustabilitet. Dertil giver Torso  
Support ekstra komfort til brugeren i 
bade-/toiletstole. 

Puden kan bruges til alle vores  
standard og tip bade-/toiletstole. 
 

Torso Support kommer med og  
uden betræk (her ses med betræk).  
Betrækket, der let kan tages af og på 
puden, giver en skridsikker overflade. 
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Tekniske data 

Torso Support 

Torso Support 

Bredde 49,5 cm  

Længde 46,5 cm  

Højde 4 cm 

Rengøring Med varmt vand/PH neutrale rengøringsmidler 

Beskrivelse Vægt Varenr. HMI.nr. 

Torso Support, std. pude 0,6 kg 310245 103280 

Torso Support, std. betræk 0,3 kg 310246 - 

Torso Support, Mini pude 0,5 kg 310247 - 

Torso Support, Mini betræk 0,2 kg 310248 - 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Tværstang og tværbøjle 

Tværstang.  
Denne tværstang monteres med  
gummistropper på armlænene. Den 
giver god støtte til borger og giver 
ekstra tryghed. Kan ikke bruges på 
M2 200 kg, M2 300 kg og M2 Mini. 
 

Tværbøjle. 
Denne tværbøjle monteres i  
siddestøtteholderne på stolen og giver 
støtte og tryghed for brugeren. M2 
200 kg, M2 300 kg og M2 Mini. 

På stole som er forsynes med PU-ryg 
kan der eftermonteres sidestøtte  
holdere. Dette gøres meget simpelt 
ved at eftermontere beslag bag på 
stolen. Beslagene monteres med de 4 
skruer der også holder ryggen. 
Alle M2 stole med Tip-funktion har 
som standard holdere til sidestøtter.  
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Tekniske data 

Tværstang og Tværbøjle 

Tværstang 

Total længde 62,5 cm 

Diameter på skum Ca. 36 mm 

Metal Rustfrit stål 

Gummistropper Gummi 

Vægt 0,8 kg 

Varenr. 310228 

Varenr. Til smal 310360 

Tværbøjle 

Total længde 62,5 cm 

Dybde Ca. 37 cm 

Diameter på skum Ca. 34 mm 

Metal Rustfrit stål 

Vægt 1,6 kg 

Varenr. 310229 

Sidestøtte/Tværbøjle holdere 

Vægt 0,4 kg 

Varenr. Højre 310230 

Varenr. Venstre 310231 

Varenr. Sæt 310227 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Softryg 

Denne soft ryg passer til alle M2  
Tip-stole og M2 med skubbebøjle og 
netryg.  
 

 Soft ryggen er lavet af et strækbart kunstlæder.  
 

Det strækbare materiale gør at den kan forme sig efter brugerens ryg. 
 

Soft ryggen bliver lukket med en lynlås bagpå.  

Denne soft ryg passer til 
M2 Multi-tip. 
 
Den er mere kvadratisk 
end den til M2  
Tip-stolene.  

Bagsiden på soft ryggen      

Forsiden på soft ryggen      
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Tekniske data 

Soft ryg 

Soft ryg 

Materiale Ryggen er af strækbart kunstlæder 

Max. Brugervægt 140 kg 

Rengøring Vask ved max. 60 grader 

Vægt Ca. 1 kg 

Varenr. Til M2 800850 

Varenr. Til Multi-tip 310832 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Hoftesele til M2 og Multi-tip 

Hoftesele til M2 
Hoftesele i slidstærkt materiale 
og med velcro lukning. Kan  
eftermonteres på alle M2 stole.  
 
Sættes rundt om rørene bag  
sædet og lukkes foran med  
velcro.  
 
Giver ekstra sikkerhed for bruger 
og hjælper.  

Hoftesele til Multi-tip 
Hoftesele i slidstærkt materiale 
og med clips lukning.  
 
Sættes rundt om rørene ved 
armlænene og lukkes foran med  
clipsen 
 
Giver ekstra sikkerhed for bruger 
og hjælper. Sendes standard 
med til Multip-tip stolen.  
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Tekniske data 

Hofteseler 

Hoftesele til M2 

Bredde 5 cm 

Længde, højre 82 cm 

Længde, venstre 58 cm 

Passer til en person diame-
ter på max. 

150 cm 

Rengøring Vask ved max. 60 grader 

Vægt 0,2 kg 

Varenr. 330019 

Hoftesele til Multi-tip 

Bredde 5 cm 

Passer til en person diame-
ter på mx. 

150 cm 

Rengøring Vask ved max. 60 grader 

Vægt 0,3 kg 

Varenr. 800404 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Toiletsæde 

Sædet er et Colani sæde fra Pressalit 
Care, som har en dyb udformning, der 
optimerer siddestillingen.  
 
 
 
 
Sædet fungerer som et alm. toiletsæde 
og kan klappes op. 
  
  
 
Det er nemt at montere på alle M2 stole. 
  
 
(Passer som standard ikke på M2 Mini, 
M2 Flexi-Tip og M2 brede modeller) 
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Tekniske data 

Toiletsæde 

Toiletsæde 

Bredde 48 cm 

Dybde 34 cm 

Højde 4 cm 

Max. Brugervægt 150 kg 

Vægt 3,5 kg 

Rengøring Ved varmt vand/PH neutrale rengøringsmidler 

Varenr. 330024 

HMI-nr.  100095 
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Produktet er CE-mærket hvilket betyder, at produktet 
overholder EU-lovgivningen og muliggør varens fri 
bevægelighed på det europæiske marked. 


