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M2 200 kg drivhjul 
Dusch-/toalettstol för större, självstän-

diga användare 
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M2 200 kg Drivhjul 

Till den självständiga användaren 

1 

M2 200 kg Drivhjul 

Art.nr.: 310287 

 

M2 200 kg Drivhjul har stor komfort för den själv-

ständiga användaren. Drivhjulen säkerställer att 

användare som har strömmen kan köra till och 

från toaletten och bada på egen hand. 

Eftersom det kan hantera användare upp till 200 

kg, har stolen mjukt PU-skum på armstöden för att 

lätta trycket. Dessutom är bakkudden och sätet i 

PU-skum. Sätet har en bredd på 56 cm, så det 

finns plats för de flesta. 

Den är utrustad med körhandtag som gör det en-

kelt att hantera och köra för hjälpen om det 

behövs. Det är också extremt lätt att rengöra. 
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Stolen är som standard utrustad med anti-spets 

säkring, vilket garanterar ett effektivt skydd stol för 

att tipsa bakåt, men användaren sätter en stark 

start eller viks bakåt i stolen (kan även användas 

som pedal). 

Drivhjulen har en bult som axel, som kan lösas 

med en skiftnyckel så att hjulen kan tas bort i sam-

band med städning och höjdjustering av stolen. 

Stolen har en handbroms i aluminium och ett be-

kvämt grepp för bromsning. Bromsarna kan flyttas 

oändligt så att de kan anpassas till användare som 

har minskad kraft i händerna eller som behöver 

större bromsverkan. 

Denna version av M2 200 kg dusch-/toalettstol är utrustad med 24 

tums drivhjul. 

Drivhjulen är lätta magnesiumhjul, vilket ger stor stabilitet, både vid 

rörelse och körning. 

Stolen är höjdjusterbar i 3 sittplatser: 50 cm, 52 cm och 59 cm. 

Om det är litet med utrymmet i hemmet, kan det levereras utan driv-

ringar på hjulen. Detta gör stolen 3 cm smalare (Bredd: 70 cm). 
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M2 200 kg Drivhjul 
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Höjdställbar 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. 
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 

Tillbehör 

Amputationsstöd 

 Amputationsstöd kan monteras på alla våra M2  

modeller på samma sätt, som våra vanliga benstöd. 

 

Stödplattan är gjord av polyuretanskum, vilket är till-

räckligt mjukt, men på samma gång tillhandahåller 

ett bra stabil stöd. 
Amputationsstöd, 

Höger, Art. nr.  800343 

Vänster, Art. nr.: 800344   

Överdrag till sits m/nyckelhålsform 

Överdraget passar perfekt ovanpå sitsen och gör sto-

len mer lämplig för användning i bad. 

Observera att överdraget inte täcker hela sätet. 

Överdrag till sits m/

nyckelhålsform 

Art. nr.: 310343 
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Tillbehör 

Urinfångar 

Art. nr.: 148861 

Urinfångar 

Urinfångare för brukare som har svårt att få "strålen" riktad 

ner i toaletten/bäcken. 

Den minskar problemet genom att sära på benen och under-

lättar även underlivshygien. 

Urinfånger/Benspreder 

Art nr.: 148862 

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 bäcke-

net ser till  utan att träffa sidan. 

Bäcken med lock 

Art. nr.: 310048 

Höftsele 

För extra säkerhet kan ett höftsele monteras. 

Höftselen är enkelt monterat på ramen och juste-

ras med kardborreband. 

Höftsele med kardborreband 

Art.nr.:  330019 



Tillbehör 

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 som 

gör det lätt att rengöra.  
Vitt skumkudde klädd 

Art. nr.: 330016 

Tryckavlastende Sits 

Art. nr.: 330023 

Tryckavlastende Sits 

Det Tryckavlastende Sits är utformad för att minska trycket / shear 

(förskjutning) och därmed förhindrar trycksår upp till grad 3. 

Den anatomiske designen på sittytan och material deformation 

garanterar användaren stabilitet i sittande ställing. 

OBS! Täcker inte hela sätet 
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Sits m/oval hål, sluten främre till XXL 

stolar  

Art.nr.: 310372 

Sits m/oval hål, sluten främre  

Sätet har en yta i kallt skum, vilket är ett flexibelt material 

som gör det mjukt och bekvämt att sitta på. 

 

OBS! Det är inte möjligt att få ett överdrag för detta säte.  



Tekniska data 

  

M2 200 kg Drivhjul 

Sitthöjd 50 - 52 - 59 cm 

Sitsbredd 56 cm 

Sitsdjup 44 cm 

Max. höjd 90 - 92 - 99 cm 

Frihöjd under sits 41 - 43 - 50 cm 

Största utvändiga bredd 73 cm 

Bredd mellan armstöd 55 cm 

Längd (Utan benstöd) 77 cm 

Vikt 25 kg 

Max. användervikt 200 kg 

Hjul 

Främre:  

125 mm stängt hjul med grå gummi spår dubbelverkande 

bromsar och kullager. 

Bakhjul (drivhjul) 

24 "magnesiumhjul med 3 ekrar och solid PUR-hjul 

Höjdindställning 

3 höjdinställningar: 

Bakre hjul med skiftnyckel 

Bromsar med insexnyckel 

Framhjul och anti-tip säkring med clips 

Rygg PU rygg: 39,5 x 25,5 cm 

Skumdelar 

Sits: 4 cm PU skum 

Armstödkudder: 2,5 cm PU skum 

Rygg: 3 cm PU skum 

Yta/stel Rostfritt stål. Pulverlackerad. 

Beskrivning Art.nummer  ISO. Nr. 

M2 200 kg med drivhjul 09 12 03 310287  
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