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Bariatriske produkter 

Dusch/toalettstol och duschstolar för de 
större brukare 



Extra tankar måste ges av produkter för större brukare,  
och inte bara multiplicera en standardprodukt. 
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M2 XXL dusch/toalettstol och 

duschstolar 

HMN a/s 

M2 200 kg, höjdställbar 

Art. nr.: 310272 

M2 300 kg 

Art. nr.: 310280 
M2 300 kg Bred 

Art. nr.: 310284 

M2 El-Tip Bred 

Art. nr.: 310212 
M2 200 kg Motor 

Art. nr.: 310274 

Duschstol 200 KG Teleskop  
Art. nr.: 310145 

Neptun Super Soft 300 kg 
Art. nr.: 300300 



M2 XXL dusch/toalettstol   
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Eftersom stora användare också behöver bekvämlighet. 

Sitsen är tillverkat i PU skum 
och är 56 cm bredt.  

 
Den har integrerad  

bäckenhållar och sitsen  
kan tas bort för rengöring. 

 
Ramarna är enkla,  

så de är lätta att hålla rena. 
 

Överdrag 
Art. nr.: 310343 

 
På M2 200 kg, M2 200 kg motor 

och M2 El-tip bredd är   
heltäckande överdrag för sitsen.  

 
Överdraget är tillverkat i PU 

skum, vilket är samma material 
som själva sitsen.  

 
Överdrag måste beställas till 

följande: 
M2 300 kg & M2 300 kg Bred 

 

Sitsen 

Överdrag 
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M2 XXL dusch/toalettstol   

HMN a/s 

Eftersom stora användare behöver också bekvämlighet. 

Armstöd 
 

Stolarna levereras med PU-skum  
på armstöden.  

 
Armstöden kan lyftas upp eller tas bort 

helt genom att hålla dem vid 45°  
och sedan dra bort dem. 

Stolarna är utrustade med stora 125 mm hjul 
Hjulen är rostfritt stål, har en effektiv trådskydd, 

så inte hår, smuts och skräp på axeln och  
dubbelverkande broms.  

 

Ett hjul är riktningsfast (markerad med mörkgrå 
broms), för enkel manövrering av stolen för att 

därigenom säkerställa att vårdarens arbetsmiljö 
är i fokus. 

 
 

Hjul 
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M2 200 kg 

HMN a/s 

Den flexibla dusch/toalettstol för de stora användare.  
Höjdställbar i 5 positioner. 

M2 200 kg har en bredd på 56 cm mellan armstöd. 

Stolen är gjord, så att den kan tåla en brukar belastning av max. 200 
kg och ännu höjdställbar. 

Stolen kan justeras i sitshöjd från 46 till 54,5 cm, och  levereras med 
100 mm hjul, så att sitshöjden är från 43,5 till 52 cm. 

Trots att stolen är gjord för större användare,                                       
så vi har behöll den i den välkända enkla stil som gör                               

den lätt att rengöra. 

Sitsen er tillverkad i mjukt PU skum och sitsen går                                   
att klicka av för enkel rengöring. 

Rygg och armstöd är också tillverkade av PU skum. 



M2 El-Tip Bred 
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Med M2 El-tip Bred kan även stora användare placeras lätt  
i en dusch/toalettstol. 

 
M2 El-Tip, bred, klarar en brukarvikt på upp till 200 kg och är  

hela 56 cm mellan armstöden.  
 

Detta möjliggör att även stora användare kan liftes in i dusch/toalett  
stol och är placerade på rätt sätt och säkert.  

 

Den kan tippas från 5 framåt så att användare som har en vertikal funk-
tion, kan få hjälp ner i stolen och upp till stå igen. För hissanvändare kan 

lutas upp till 30bakåt, så det är lätt att placera brukeren ordentligt i  
stolen.  

 
Det elektriska systemet, garanterar en bekväm och smidig tipp för  

brukaren, samt en god arbetsmiljö för vården. 
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Ryggen 
 

Flexibel tvättbar rygg i nätväv,  
som kan justeras i djupet. 

 
 

Ryggen kan tas bort och  
tvättas separat genom att öppna  

spännen på baksidan. 

M2 El-Tip Bred 

Med M2 El-tip Bred kan även stora användare placeras lätt  
i en dusch/toalettstol. 

HMN a/s 

Lås för armstöd 
 

Våra tip stolar leveras vanligt med  
snapplås på armstöden, så att brukaren   
inte av misstag kommer att tilta upp dem 

och få fri passage åt sidan.   
 

Armstöden kan tas bort genom att hålla 

dem i 45 och dra dem ur hållaren. 
 

Stolen leveras som standard med hållare 
for bålstöd.  
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M2 200 kg Motor 

Om den stora brukar själv for köra stolen, eller det är vården som må-
ste ha hjälp är M2 200 kg Motor rätt dusch/toalettstol. 

M2 200 kg Motor är avsedd för de lite större användare. 

Stolen är tillverkad, så att den kan tåla en användare                            
belastning av max. 200 kg. 

Utrustat med en joystick för styrning av körningen, så att användarna kan                
hantera toalett och dusch situationen själv. Dessutom kan vården             

också köre stolen med hjälp av motorerne utan att behöva anstränga 
skuldrorna. 

Stolens motoriska funktioner kan ställas in för varje användare,               
beroende på behovet av snapphet, etc. 

Stolen rör sig lätt på ytor som mator, plattor med djupa fogar mm. 

HMN a/s 
7 
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M2 200 kg Motor 

Om den stora brukar själv for köra stolen, eller det är vården som må-
ste ha hjälp är M2 200 kg Motor rätt dusch/toalettstol. 

Vid montering av joysticken på  
hållaren bakom körhandtaget,  

får vårdgivarenen enkel kontroll utan  
anstränga skuldror och rygg. 

Två områden vården skulle kunna  
få problem med, att hantera  

stora användare. 
 

Hastigheten av stolen kan justeras på  
regulatorn bakom joysticken. 

 
 
 

Joysticken är i förlängningen av              
armstödet, när den är monterad              

på brukarens hållar. 
 

Det ger en bekväm ställning för arm      
och grep på joysticken är lättare. 

 
Det är en indikator på batterikapacitet      

på joysticken, så att du alltid vet när du för 
lade. 

 

www.HMN.dk 



M2 300 kg & M2 300 kg Bred  
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M2 300 kg till stora brukare + lite mer. 
Finns i två bredder; 60 cm och 72 cm mellan armstöden. 

M2 300 kg 
(60 cm mellan armstöden) 

M2 300 kg Bred 
(72 cm mellan armstöden) 

 
M2 300 kg & M2 300 kg Bred har en fast sitthöjd  

på 56 cm, men kan leveras med 100 mm hjul som  
kommer att göra stolen 25 mm lägre. 

 
Stolarna är utrastade med PU sits och är 56 cm. i bredd. 

 
Rygg och armstöd är tillverkade av PU skum. 

Båda stolarna hålls i en enkel design, och är lätta att rengöra. 
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M2 XXL Tillbehör 

 
Höjd ställbar benstöd för M2 XXL modeller  

 
De höj-och sänkbara benstöd kan med ett handtag 

trycks lite åt sidan eller framför stolen. 
 

Bottenplattan kan också fällas upp för att ge 
mer utrymme.  

 
De är förstärkt för att klara av den ökade  

brukarvikt, men enkel och lätt att använda. 
 

Är inte standard—måste bokas som ekstra. 

Benstöd förstärkt: 
Art. nr.: 310275  

 
Vadband i grått nät väv med kardborrband  

 
Vadband rekommenderas särskilt för dem med 
svag benmuskler genom att förhindra benen att 

halka efter.  
 

Den stödjer hela underbenet, vilket ger användaren 
större komfort och säkerhet. 

Vadband Bred 
Art. nr.: 310233 

 
Benstöd monterad med hälband  

  
Alla fotstöden kan förses med hälband,  

som förhindrar användarens fötter från att glida 
framåt.  

 
Med hälband monterad, kan du fortfarande  

svänga fotstödet åt sidan. 
 

Benstöd med hälband 
Art. nr.:  310285 
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M2 XXL Tillbehör 

HMN a/s 

Höftsele 
 

För extra säkerhet kan monteras  
en höftsele. 

 
Höftsele passar enkelt på ramen och justeras 

med hjälp av kardborreband. 

Höftsele 
Art. nr.: 330019 

Amputationsstöd 
  

Amputationsstöd kan monteras på alla våra M2  
modeller på samma sätt, som våra vanliga benstöd. 

 
 

Stödplattan är gjord av polyuretanskum,  
vilket är tillräckligt mjukt, men på samma gång  

tillhandahåller ett bra stabil stöd. 

Amputationsstöd, 

Höger, Art. nr.  800343 

Vänster, Art. nr.: 800344   

 
Bäcken med lock 

 
Vår bäcken har en ergonomisk  

korrekt grepp, som utvecklats i samarbete med  
våra kunder. Handtaget är utformat så att du inte  

vinklar handleden fel om man går ner  
knän att driva bäcken.  

 
Bäckenet klarar temperaturer upp till 135 °.  

 
Den goda passform att användaren  

sköter i bäckenet ser till  utan att träffa sidan. 

Bäcken med lock 
Art. nr.: 310048 
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M2 XXL Tillbehör 
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Urinfängar 
Art. nr.: 148861 

Urinfängar 
 

De smarta urin fångarna styr urinstrålen i rätt riktning. 
 

Du håller bara urinenfängaren med den smalaänden i toalet-
ten / bassängen, så att du kan bli av med vattnet,  

utan den landar på golvet eller toalettsits. 

Dropp stativ  
 

Droppstativ med hållare kan monteras på alla  
M2 stolar som har en PU rygg.  

 
 

Hållaren för droppställningen monteras med 2 skruvar och 
droppställningen är höj-och sänkbar via en skruv.  

 
 
 
 

Passar inte till M2 El-tip bredd. 
 

Dropp stativ Art. nr.: 310.050  
Dropp Stativ hållare Art nr.: 310.051 

Urinfänger/Benspreder 
Art nr.: 148862 

Urinfänger / Benspreder 
 

Urinfängeren/bensprederen är för människor som har svårt att 
få "strålen" riktad ner i toaletten/bäcken. 

 
Den kan också minska problemet genom att sprida benen för 

att underlätta möjligheten till lägre hygien. 
 

Urinfängeren/bensprederen fast monterade 
på sitset. 



M2 XXL Tillbehör 

Bredd justerbara nackstöd i  
PU-skum  

 

På alla M2 modeller med PU rygg  
kan passa en konsol, så att du  
kan eftermontera ett nackstöd.  

(Är vanligt på tip-stolar) 
 

Den stora nackkudde ger bra stöd  
för användaren och kan justeras i 

bredd.  
 

Den första modellen är höjdjusterbar 
och den andra och tredje modellen är 

höjd-, djup- och vinkelställbara. 

Nackstöd i PU skum  

Höjd & djupjusterbar, kort stav 

Art. nr.:  310244 

Super soft nackstöd i PU skum 
 

Den extra mjuka PU skum ger  
stor komfort för brukaren. 

 
Den första modellen är höjdjusterbar och 
den andra och tredje modellen är höjd-, 

djup- och vinkelställbara. 

Nackstöd i Super soft PU skum  

Höjd & djupjusterbar, kort stav 

Art. nr.:  310243 

För M2 modeller med PU rygg, måste  
där köpas fäste för nackstöd. 

För M2 modeller med PU rygg, måste  
där köpas fäste för nackstöd. 

Nackstöd i super soft PU skum  

Höjd & djupjusterbar art. nr.:  310235 

Höjd justerbar art. nr.: 310236 

Fäste för nackstöd art. nr.: 310320 

Nackstöd i PU skum  

Höjd & djupjusterbar art. nr.:  310222 

Höjd justerbar art. nr.: 310221 

Fäste för nackstöd art. nr.: 310320 

1 

1 

2 

2 

3 

3 
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Bålstöd 
 

Till vår M2 El-tip bred, kan vi leverera bålstöd  
 

Detta gör att användare som behöver extra stöd for bättre 
hållning och förhindrar att brukaren kan falla  

at sidan.  
 

Bålstöd kan inställas i breddriktningen 
 
 

Bålstöd (set) Art. nr.: 310223  
Höger, Art. nr.: 310225 

Vänster, Art. nr.: 310224 

www.HMN.dk 
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Supersoft skumkudde 
 

Denna extremt mjuka skumkudde placeras lätt ovanpå och få-
stas vid ramen med snörena. 

 
Materialet är vattenavsötande-skum, och eftersom det inte är 

täckt, finns det inga kanter som kan irritera huden. 
 

Kudden finns med och utan hål.  
Supersoft skumkudde  

Med hål, Art. nr.: 330018 
Utan hål, Art. nr.: 330022 

Vitt skumkudde klädd 
 

Denna mjukt skum kudde placeras enkelt på toppen av sätet 
och fast vid ramen med korderna. 

 
Kudden är täckt med ett vitt överdrag somgör det lätt att ren-

göra.  
Vitt skumkudde klädd 

Art. nr.: 330016 

Tryckavlastende Sits 
 

Det Tryckavlastende Sits är utformad för att minska trycket / 
shear (förskjutning) och därmed förhindrar trycksår. 

 
Sitsen kan förebygga och behandla trycksår upp till grad 3.  

 

Den anatomiske designen på sittytan och material  
deformation garanterar användaren stabilitet i sittande ställing. 

Tryckavlastende Sits 
Art. nr.: 330023 

På XL modeller (M2 200 kg. / M2 200 kg  
Motor / M2 300 kg och M2 El-tip Bred) täcker det  
tryckavlastende sits inte hela sätesytan på stolen.  

M2 XXL Tillbehör 
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200 KG Teleskop duschstol 

Duschstol designad för stora människor och till brukaren med behov 
av mycket plats  

Sittbredden är hela 70 cm, så det finns plats till dom flesta.  
 

Stolen är extraförstärkt och klarar därmed belastning upp till 200 kg. 
 

Med hjälp av teleskopben i rostfritt stål är stolens sitthöjd ställbar i tre nivåer: 47, 50 och 
53 cm. 

 
Höjden regleras lätt via genomgående clips (verktyg behövs inte). 

 
Genom att använda teleskopbenen kan bänkens sits vippas (vinklingen ger 7

0
 respektive 

3,5
0 
lutning), På så vis blir det lättare för brukaren att sätta och resa sig. 

Det  går exempelvis att få en sitt höjd på 47 cm i framkant och 52 cm i bakkant. 

 
Det går att beställa rygg med monteringssats till bänken.  

Duschstol 200 kg duschstol 

Art. nr.:  310145 

Rygg till 200 kg duschstol 

Art. nr.:  310144 
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300 kg Neptun Super Soft Duschstol  

Duschstol designad för stora människor och till brukaren med behov 
av mycket plats  

Neptun Super soft 300 kg duschstol 

Art. nr.:  300300 

Rygg till 300 kg duschstol 

Art. nr.:  300301 

Sittbredden är hela 75 cm, så det finns plats till dom flesta.  
 

Den är extraförstärkt och klarar därmed belastning upp till 300 kg. 
 

Sits och rygg kan rengöras genom sterilisering i sköljdekontaminator/autoclave. 
 

Ryggen kan lätt monteras/demonteras utan användning av verktyg. 
 

Duschstolen har säten och rygg av mjukt PU-skumm.  
Sätena kan lätt klickas av i två delar vilket gör bänken lätt att rengöra. 

  
Ryggen formar sig efter brukarens rygg och säkrar därigenom optimal sittkomfort.  

 

Den solida stommen gör stolen stabil vid maximal belastning. 
 

Tack vare teleskopben i  rostfritt stål kan sitthöjden regleras i tre lägen: 
49, 52 och 55 cm. 

 
Höjden regleras lätt via genomgående clips (verktyg behövs inte). 
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 M2 200 kg 

Sitthöjd 
 
Obs: Överdrag ökar höjderna med 
1,5 cm  

46-48-50-52-54,5 cm 
 
 
 

(Om stolen levereras med 100 mm hjul sitthöjd 43,5 cm 

Sitsbredd 56 cm 

Sitsdjup 44 cm 

Största utvändiga bredd 68 cm 

Bredd mellan armstöd 56 cm 

Längd (Utan benstöd) 68,5 cm 

Vikt 18,5 kg 

Max. Belastning 200 kg 

Hjul 

Framhjulet: 125 mm hjul m/grå gummibana och kullager. Dubbelverkande bromser. 

Dubbelverkande bromsar på 3 hjul.  

1 riktning styrda hjul 

Höjdindställning 

Teleskop rostfritt stål med 4 inställningar  

med ca. I området av 2 cm.  

Höjden justeras med hjälp av clips (inga verktyg 

Rygg 
39 x 20 cm.   

PU skum 2,5 - 4 cm tjockt 

Skumdelar 

Sits: 4,5 cm tjockt PU skum 

Överdrag: 2,5 cm PU skum 

Armstödskuddar: 2,5 cm PU skum  

Yta / Metall ram Rostfritt stål. Pulverlackerad 

Art. nr. Artikelnummer  ISO. Nr. 

M2 200 kg Dusch/Toalettstolar 310272  09 12 03 
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Tekniska data 
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M2 El-tip Bred 

Sitthöjd 
 
Obs: Överdrag ökar höjderna med 
1,5 cm  

58,5 cm 

  

 

Sitsbredd 56 cm 

Sitsdjup 44 cm 

Största utvändiga bredd 68 cm 

Bredd mellan armstöd 56 cm 

Längd (Utan Benstöd) 74 cm 

Vikt 29 kg 

Max. Belastning 200 kg 

Hjul 

Framhjulet: 125 mm hjul m/grå gummibana och kullager. Dubbelverkande bromser. 

Dubbelverkande bromsar på 3 hjul.  

1 riktning styrda hjul 

Höjdindställning Nej 

Rygg 

30 x 53,5 cm  

Djupjustering upp till 10 cm.  

Netto tyg med sydda gjorde och 4 spännen för  

Djupkontroll 

Skumdelar 

Sits: 4,5 cm tjockt PU skum 

Överdrag: 2,5 cm PU skum 

Armstödskuddar: 2,5 cm PU skum  

Elektrisk motor / batterisystem 

Oändligt blockerad ställdon. Ytbehandlad normalt. metall.  

Batterier kan oftast köra 30-40 gånger upp och ner innan du laddar  

Effekttäthet = IP66 (dammtäthet och skyddad mot vattenstrålar) 

Yta / Metall ram Rustfrit stål. Pulverlakeret. 

Art. nr. Artikelnummer  ISO. Nr. 

M2 dusch / toalettstolar El-tip bred 310212  09 12 03 
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M2 200 kg Motor 

Sitthöjd 
 
Obs: Överdrag ökar höjderna 
med 1,5 cm  

46-48-50-52-54,5 cm 

 

 

 

(Om stolen levereras med 100 mm hjul sitthöjd 43,5 cm) 

Sitsbredd 56 cm  

Sitsdjup 44 cm  

Största utvändiga bredd 68 cm 

Bredd mellan armstöd 56 cm 

Längd (Utan benstöd) 68,5 cm 

Vändcirkel 100 cm. utan fotstöd 

Vikt 18,5 kg 

Max. Belastning 200 kg 

Hjul Fram: 125 mm hjul m / grå gummi och kullager.  

Bak: 200mm massiva hjul. Armed motorn. 

Höjdindställning Nej 

Rygg 39 x 20 cm.   

PU skum 2,5 - 4 cm tjockt. 

Skumdelar Sits: 4,5 cm tjockt PU skum 

Överdrag: 2,5 cm PU skum 

Armstödskuddar: 2,5 cm PU skum  

Elektrisk motor / batterisystem Växelmotorer, kontrollbox, batteri och joystick.  

Joystick med batteriindikator.  

EL-densitet = IP65 (Dammtät och skyddad mot vattenstrålar) 

Yta / Metall ram 
Rostfritt stål. Pulverlackerad. 

Art. nr. Artikelnummer  ISO. Nr. 

M2 200 kg Dusch/Toalettstolar 310272  09 12 03 

Tekniska data 
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  M2 300 kg M2 300 kg Bred 

Sitthöjd 
 
Obs: Överdrag ökar höjderna med 1,5 
cm  

56 cm 

  

Stolen är inte justerbar i sitshöjd 

Sitsbredd 56 cm 

Sitsdjup 50 cm  

Största utvändiga bredd 70 cm 83 cm 

Bredd mellan armstöd 60 cm 72 cm 

Längd (Utan benstöd) 63 cm 

Vikt 20,4 kg 24,5 kg 

Max. Belastning 300 kg 

Hjul 

Framhjulet: 125 mm hjul m/grå gummibana och kullager. Dubbelverkande brom-
ser. 

Dubbelverkande bromsar på 3 hjul.  
1 riktning styrda hjul 

Höjdindställning Nej 

Rygg 39 x 20 cm.  PU skum 2,5 - 4 cm tykt. 

Skumdelar 
Sits: 4,5 cm tjockt PU skum 
Överdrag: 2,5 cm PU skum 

Armstödskuddar: 2,5 cm PU skum  

Yta / Metall ram 
Rostfritt stål. Pulverlackerad. 

. 

Art. Nr. 310280 310284 

ISO-nummer 09 12 03 

Tekniska data 
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200 KG Teleskop Duschstol 

Sitsens höjdinställningar 47 cm - 50 cm - 53 cm 

Högsta  totalhöjd 
67 cm 

Minsta totalhöjd 
61 cm 

Sitsens bredd (längd) 
70 cm 

Total bredd vid golvet 
83 cm 

Minsta bredd vid golvet 
82 cm 

Sitsens djup 
36 cm 

Största benbredd vid golv 
48 cm 

Minsta benbredd vid golv 
46 cm 

Vikt 
9,4 kg 

Max. Belastning 
200 kg 

Vinkling av sits 
Vid främre clips i lägsta hålet och bakre clips i översta hålet: 

Sitt höjd i framkant 47 cm och i bakkant 52 cm (70 vinkel) 

Vid främre clips i lägsta hålet och bakre clips i mellersta hålet: 

Sitt höjd i framkant 47 cm och i bakkant 50 cm (3,50 vinkel) 

Ytbehandling 
Rilsan som är en nylonbeläggning med följande egenskaper: 

Väderbeständigt. Kemiskt motståndskraftigt. Motstår saltdimma i över 2000 timmar.  

Fysiologiskt oskadlig. Ytbehandlingens tjocklek 220-250 my 

Lameller 

Plastlameller: 60 mm breda och 6 mm tjocka 

Doppsko (skyddshylsa) Glidsäkert, tekniskt, grått gummi “inga märken på golvet”. 

Avrinnings hål i doppskon. 

Teleskop ben 
Rostfritt stålrör, 3 höjdlägen med 3 cm intervall. 

Genomgående clips. 

Beskrivning: Artikelnummer ISO nr.: 

200 KG Teleskop Duschstol 310145 09 33 03 

Rygg till duschstol (<200 kg) 310144 
  

Tekniska data 



www.HMN.dk 

HMN a/s 

22 

Neptun Super Soft Duschstol 300 kg 

Sitsens höjdinställningar 49 cm - 52 cm - 55 cm 

Högsta totalhöjd 67 cm 

Minsta totalhöjd 61 cm 

Sitsens bredd (längd) 75 cm 

Total bredd vid golvet 86 cm 

Minsta bredd vid golvet 85 cm 

Sitsens djup 40 cm 

Största benbredd vid golv 58 cm 

Minsta benbredd vid golv 56 cm 

Vikt 12,6 kg (exklusive ryggstöd, ryggstödet väger 3.1 kg.) 

Max belastning 300 kg 

Ytbehandling Vit pulverlack 

Sits och rygg PU-skum 

Doppsko (skyddshylsa) 
Glidsäkert, tekniskt, grått gummi “inga märken på golvet”. 

Avrinnings hål i doppskon. 

Teleskop ben 
Rostfritt stålrör, 3 höjdlägen med 3 cm intervall. 

Genomgående clips. 

Beskrivning Artikelnummer ISO nr.: 

Duschstol 300 kg 300300 09 33 03 

Extra rygg till stolen 300301   

Tekniska data 
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Produkten är CE-märkt, vilket innebär att produkten  
uppfyller EUs lagstiftning och möjliggör den fria  
rörligheten för varor på den europeiska marknaden. 


