
M2 Multi-Tip Big 
Elektrisk höj-och sänkbar dusch- & 

toalettstol i rostfritt stål med  

elektrisk-tip funktion, der kan hantera 

en användarvikt på upp till 200 kg  

HMN a/s 
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M2 Multi-Tip Big 

I vår M2 Multi-Tip Big finns det plats för de flesta användare. Den kan hantera en an-

vändarvikt upp till 200 kg och har 54 cm mellan armstöden. 

Armstöden är utrustade med mjukt PU-skum och snäpplås. 

Funktionerna är desamma med vår vanliga M2 Multi-Tip, som har en användarvikt på 

upp till 150 kg, men nu finns det utrymme för större användare. 

 

M2 Multi-Tip Big kan hantera en användarvikt på upp till 200 kg  
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M2 Multi-tip är HMNs unika badstol som lever upp till  

framtiden för dusch- & toalettstolar 
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Framtidens dusch-/toalettstol 

Den horisontella sitshöjden kan ställas in automatiskt från 

55 till 101 cm och sätesvinkeln kan justeras från -5 ° till 35 ° 

med hjälp av den medföljande handkontrollen.  

Det är möjligt att kontrollera den återstående strömmen på 

batterisymbolerna överst på handkontrollen.  

Den elektriska höjdesjusteringen, som är oberoende av sätesspetsarna, ger enkelt den 

högra arbetshöjden och inställningen och blir snabbt ett oumbärligt verktyg för vården. 

HMN a/s 

M2 Multi-Tip är utrustad med ett slutet, vattentätt elsystem utan en öppen laddare. 

Stickkontakten finns under locket på stolens främre sida och ansluts direkt till vägguttaget - 

utan användning av en extern laddare.  
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Arbetsmiljö  

M2 Multi-tip är den perfekta dusch- & toalettstolen och bidrar till att  

arbetsmiljön förbättras 

Stolen är utrustad som standard med ett riktningsfast 

hjul för enkel manövrering. Vårdarens arbetsmiljö ham-

nar därför också i fokus.   

Stolen är justerbar i höjd och lutning och de är helt oberoende av varandra. Brukaren kan 

därför placeras på bästa sätt och med större värdighet.  

 

Samtidigt får vårdaren bästa arbetsställningen. 



 

Med en låg höjd på endast 55 cm kan brukare som är stabila sitta kvar i stolen och tvin-

gas inte att använda lyft.  

Den elektroniska lutningen är rörlig och oberoende av höjdjustering. Detta säkerställer 

att brukarenfår en korrekt sittande position. 

 

Den justerbara ryggen ger optimalt stöd och en mängd tillbehör ger en bekväm upple-

velse.  
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Bättre omhändertagande  

Standardutrustningen inkluderar en bekväm höft-

sele som ger extra säkerhet för brukaren när 

sitthöjden ökas.  

Ge äldre och funktionshindrade bättre och mer värdig vård 

med M2 Multi-tip 

HMN a/s 



Tillbehör 
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Alla HMN  dusch- & toalettstolstolar kan kompletteras med ett brett  

utbud av tillbehör. Detta gäller även för M2 Multi-tip 

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 

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. 

Benstöd förstärkt: 

Art. nr.: 310275  

Nackstöd för Multi-Tip 

Brukaren kan lätt luta sig tillbaka och 

slappna av.   

Oberoende av vilken av de 2 modellerna 

du väljer får du säkert och bra stöd.  
Nackstöd hxdxb 

Art. nr.: 310871   

Supersoft Nackstöd hxd 

Art. nr.: 310870   
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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   

Heltäckande överdrag  
till intim sitsen 

Art. nr.: 310343 

Heltäckande överdrag 

Om du vill att stolen ska användas till något  

annat än toalett-funktion, kan man enkelt lägga  

ett överdrag ovanpå sitsen. 

Överdraget är gjort av samma material som  

sitsen – PU-skum.  

Det ger en mjuk och behaglig plats att sitta på  

när du inte använder toalett-funktionen.  

 

Nätkabel (nätkontakt) för M2 Multi-

Tip, 3,2 m 

Art. nr.: 800474 

Nätkabel (nätkontakt) för M2 Multi-Tip, 3,2 m 

 

Det är möjligt att få en förlängd nätkontakt för M2 

Multi-Tip om det finns längre tid till uttaget. 

 

Den har en längd på 3,2 m och kan enkelt bytas 

ut. 
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Bäcken med lock 

Art. nr.: 310048 

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. 

Höftsele med klick-spänne 

 

Höftsele passar enkelt på ramen och justeras med 

hjälp av klick-spänne. 

Höftsele med klick-spänne 

Art. nr.:  800404 

Sits m/oval hål, sluten främre till M2 200 kg, M2 

300 kg, M2 300 kg Bred och M2 Multi-Tip Big 

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.  Sits m/oval hål, sluten främre till 

M2 200 kg, M2 300 kg, M2 300 kg 

Bred och M2 Multi-Tip Big 

Varenr.: 310372 
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Urinfångare 

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. 
Urinfångar 

Vare nr.: 148861 

Urinfångare 

Urinfångare för brukare som har svårt att få 

"strålen" riktad ner i toaletten/bäcken. 

Den minskar problemet genom att sära på benen 

och underlättar även underlivshygien. 

 

Urinfångaren kan man montera på stolen. 

Urinfänger/Benspreder 

Art nr.: 148862 

 

Bålstöd 

Vid användning av  bålstöd kan användaren få extra stöd för 

kroppen. 

De placeras med ett lätt grepp på sidan av stolen, och kan 

justeras för att ge rätt stöd. 

Bålstöd, ett sät, Art. nr.: 310880 

Bålstöd, höger, Art. nr.: 310881 

Bålstöd, vänstra, Art. nr.: 310882 



9 

HMN a/s 

Tekniska data 

Max 200 kg 

HMN a/s 



Tekniska data 

Hjul 150 mm hjul m/ grå gummibana och kullager. Dubbelverkande bromsar på 3 

hjul. Riktningsfasta hjul  som fjärde hjul. 

Rygg 53 cm x 43,5 cm. Djupjustering upp till 10 cm. I nätväv med påsydda remmar 

och 2 stickspännen för djupinställning. Tvättbar vid max. 80 grader. (Måste 

INTE torktumlas). 

Skumdele Sits: 4,5 cm PU-skum. 

Armstödskuddar 2,5 cm PU-skum. 

El-motor/ batterisystem Steglös manövrering. Ytbehandlad metall. Batterier kan normalt köra 50+ 

gånger upp-och ned innan uppladdning. 

El-täthetsgrader= IP 66 (dammtät och skyddad mot vattenstråler). 

Overflade/metalstel Rostfritt stål. Pulverlackerad. 

Beskrivning Artikel nummer: ISO nr.: 

Dusch- & Toalettstol stol M2 Multi-

Tip Big med armstöd rakt upp och 

sits m/nyckelhålsform (Inklusive 

PU skum på armstöd och inbyggd 

hållare för bäcken/spann.) Boxed. 

310804-B 09 12 03 

M2 Multi-Tip Big kan levereras till-

sammans för ett tillägg.  

Använd produktens artikelnummer 

+ artikelnummer:   

310363  
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