
M2 Multi-Tip Mini 
Elektrisk højdejusterbar bade/toiletstol 

i rustfrit stål med el-tip funktion til børn 

og små voksne 

HMN a/s 

www.HMN.dk 



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

dens krav til bade-/toiletstole 
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M2 Multi-Tip Mini 

Vores M2 Multi-Tip Mini kan klare en brugervægt op til 80 kg 

og har 33 cm mellem armlænene.  

Armlænene er udstyret med blødt PU skum og snaplås.  

HMN a/s 

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

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

uden brug af ekstern oplader.  

M2 Multi-Tip Mini fås enten med magenta eller blå løftestænger. Se tekniske data. 



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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Den vandrette sædehøjde kan elektrisk justeres fra 48 til 92 

cm, og sædevinklen kan justeres fra –5° til 30° 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 



 

Med en lav indstigningshøjde på kun 48 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 samtidig med, at det giver større værdighed 

for brugeren. 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 børn og små voksne en bedre og mere værdig pleje  

med M2 Multi-Tip Mini 

HMN a/s 
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M2 Multi-Tip Mini  
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- en bade-/toiletstol til at vokse i 

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 vok-

ser, 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 kan tilkøbes et dæksel, så det også er muligt 

at benytte stolen som badestol uden hul i sædet. 



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

tilbehør. Dette gælder også M2 Multi-Tip Mini 

Fodstøtter til Mini  

Vare nr.: 310510 

Almindelige fodstøtter til M2 

Vare nr.: 310049 

Højdejusterbare fodstøtter 

De højdejusterbare fodstøtter kan med et greb svin-

ges ud til siden eller ind foran stolen. 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, der justeres 

uden brug af værktøj, og en bøsning i fodstøttehol-

deren sikrer, at de sidder stabilt på stolen. 

 

 

 

Tilpasningsmulighederne for fodstøtterne samt ud-

formningen af fodpladen sikrer optimal pasform til 

fødderne. 

Højdejusterbar fodstøtter: 

Vare nr.: 313041 
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Lægstøtte i gråt netvæv med velcro 

 

Lægstøtten anbefales især til brugere 

med nedsat funktionsniveau i benene, da 

den forhindrer, at benene falder bagud.  

 

Den understøtter hele underbenet og gi-

ver 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 hælstropper på fod-

støtterne. 

 

Det forhindrer, at fødderne glider bagud på 

fodpladen, og man vil stadig have mulighed 

for at svinge fodstøtten ud til siden. 

Hoftesele med velcro til Mini 

Vare nr.: 310515 

Hoftesele med velcro til Mini 

 

Hofteselen monteres enkelt på stellet og ju-

steres ved brug af velcro. 



Tilbehør 
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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 samme 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 mulighed 

for, at brugeren kan få bedre støtte. 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 
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Urinfanger/Benspreder til M2 Mini 

 

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 til M2 Mini 

Vare nr.: 310517 

Sidestøtter 

 

Velegnet til personer der mangler støtte i høj-

re, venstre eller begge sider. 

 

Sidestøtten er justerbar i højde, bredde og 

dybde, så personer, der ikke fylder hele sto-

len, 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 
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Intimspand til Mini 

 

Speciel spand, designet kun til M2 Mini ba-

de/toiletstolene. 

 

Den har et ergonomisk greb, og er nem at 

placere i den indbyggede holder under sæ-

det. 

Intimspand til Mini 

Varenr.: 310516 

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 arm-

lænene, således at støtten kan tilpasses individu-

elt til brugeren, der anvender stolen. 

Hemiplegi armlæn (sæt)  

Varenr.: 800275  

Højre, Varenr.: 800274 

Venstre,  Varenr.: 800273 

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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Bredde justerbare nakkestøtter i  

PU skum 

 

Den store nakkepude giver stor støtte til bru-

geren og kan tilpasses i bredden, da der sid-

der 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 

Nakkestøtte i PU skum  

Højdeindstillelig, vare nr.: 310221 

 

1 

2 3 
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Super soft nakkestøtter i PU skum 

 

Den ekstra bløde PU skum giver stor komfort 

til brugeren 

 

Den første model er højdejusterbar, mens en 

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 

Nakkestøtte i supersoft PU skum  

Højde & dybdejusterbar, vare nr.: 310235 

1 

2 3 

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

Informationer samt rådgivning om muligheder. 
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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. 

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. 

 I kassen er der af tilbehør plads til 

spand og fodstøtter udover selve stolen. 

Vores Mini-serie leveres som boxed. Det vil sige, at stolen leveres 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. 

 

Varenummer efterfulgt af ”-B” er Boxed stole. 

 

Stolene kan også leveres samlet. Brug varenummer 310363. 



61 cm 

33 cm 
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Tekniske data 

-5 ° / 30 ° 

15-27 cm 

48 cm 

90 cm 

76,5 cm 

Max 80 kg 

Min. 48 cm/  

Max. 92 cm 

HMN a/s 
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Tekniske data 

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

3 hjul. Retningsfast hjul som 4. hjul 

Ryg 33 cm x 39 cm. Dybdejustering op til 10 cm. I netvæv med påsyede gjorde 

og 4 stikspænder til dybdeindstilling. Vaskbar ved max. 80 grader. (MÅ 

IKKE tørretumbles).  

Total max højde 167 cm 

Vægt 28 kg 

Skumdele Sæde: 4 cm tykt PU skum. 

Armlænspuder 3  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 Mini 

med armlæn lige op og sæde m/

nøglehulsudskæring. Boxed.  

310805-B 110089 09 12 03 

Bade/toiletstol M2 Multi-Tip Mini 

med blå løftestænger, med arm-

læn lige op og sæde m/

nøglehulsudskæring. Boxed.  

310806-B  09 12 03 

Stolene kan leveres samlet mod 

tillæg. Brug produktets varenum-

mer + varenummer  

310363   
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