
M2 Multi-Tip Mini 
Elektrisk höjd- och sänkbar dusch- & 

toalettstol i rostfritt stål med elektrisk-

tip funktion för barn och liten vuxna  
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M2 Multi-Tip är HMNs unika stol som lever upp till  

framtiden för dusch- & toalettstolar 
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M2 Multi-Tip Mini 

Vår M2 Multi-Tip Mini kan hantera en användarvikt upp till 80 

kg och har 33 cm mellan armstöden. 

Armstöden är försedda med mjukt PU-skum og snapplock.  

HMN a/s 

M2 Multi-Tip är utrustad med ett slutet, vattentätt elsystem. 

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

utan användning av en extern laddare.  

M2 Multi-Tip Mini finns antingen med magenta eller blå lyftstänger. Se tekniska data.  



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, vilket säkerställer att hjälpa-

rens arbetsmiljö sköts om.  
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Den horisontella sitshöjden kan ställas in automatiskt från 

48 till 92 cm och sätesvinkeln kan justeras från -5 ° till 30 ° 

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 sätetippet, ger enkelt den högra 

arbetshöjden och inställningen och blir ett oumbärligt verktyg för vården.  
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Med en låg ingångshöjd på endast 48 cm kommer användare som har strömmen att 

kunna sitta i stolen själva och inte vara tvungna att använda en hiss.  

Den elektriska tipfunktionen är steglös och oberoende av höjdjustering. Detta säkerställ-

er att användaren får rätt sittplats samtidigt som den ger större värdighet för använda-

ren. Den justerbara ryggen ger optimal support, och en mängd tillbehör ger en bekväm 

upplevelse. 
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Bättre vård 

Standardutrustningen inkluderar en bekväm höft-

sele som ger extra säkerhet för brukaren när 

sitthöjden ökas.  

Ge barn och liten vuxna bättre och mer värdig vård 

med M2 Multi-Tip Mini 
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M2 Multi-Tip Mini  
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- en dusch-/toalettstol för att växa i  

M2 Mini-serien är utvecklad och designad för barn 

och liten vuxna som inte kan placeras i en vanlig 

stol. 

Stolarna är idealiska för barn, eftersom flera  

delar av stolarna kan justeras allt eftersom  

barnet växer. 

På detta sätt kan stolen vara ett stabilt  

hjäp-medel i brukarens dagliga liv under många år 

eftersom den inte behöver bytas ut medan brukaren 

växer.  

Det är inte en skalstol av olika storlekar som måste 

bytas ut som användaren växer, men å andra sidan en 

produkt som är så flexibel att den kan följa barnets 

utveckling dag efter dag.  

Sitsen är tillverkad i mjuk PU-skum och innefattar 

även en hållare för bäcken.  

Ett överdrag kan köpas, så det är också möjligt att 

använda stolen som en stol utan ett hål i sätet.  



Tillbehör  
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Alla HMN dusch/toalettstolar kan kompletteras med ett brett utbud av 

tillbehör. Detta gäller även M2 Multi-Tip Mini  

Benstød till Mini  

Art. nr.: 310510 

Vanliga benstöd till M2 

Art nr.: 310049 

Justerbara benstöd  

Med hjälp av att handstag kan ta de  

höj– och sänkbara benstöden åt sidan eller framför 

stolen.  

Bottenplattan kan också fällas upp för att ge 

mer utrymme.  

De finns i en Mini version (31-41 cm från kanten av 

sitsen till bottenplattan) och en vanlig version (39-

51).  

 

Höjd- och vinkeljusterbara benstöd  

 

Höjd- och vinkeljusterbara benstöd som anpassas 

utan verktyg, och en hylsa i fotstödshållaren ser till 

att de är stabila på stolen. 

 

 

 

Anpassningsmöjligheterna för benstöden samt ut-

formningen av fotstöde säkerställer en optimal 

passform för fötterna. 

Höjd- och vinkeljusterbara 

benstöd  

Art. nr.: 313041 



www.HMN.dk 

6 

Tillbehör  
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Vadband i grå nätväv med kardborre-

band  

För att undvika att benen halkar efter  

rekommenderas vadband. Perfekt för  

personer med svaga benmuskler.  

 

Vadbandet stödjer hela underbenet vilket 

ger användaren större komfort och säker-

het. 

 

Vadband 

Vare nr.: 310226 

Tillägg för Hälband monterad  

Art. nr.: 310285 

Hälband 

 

Alla benstöden kan levereras med hälband, 

som förhindrar att brukarens fötter att  

glida bakåt.  

 

Med hälband monterad kan du fortfarande  

svänga fotstödet åt sidan. 

Höftsele för Mini  

Art. nr.: 310515 

Höftsele för Mini med kardborreband 

 

Höftsele passar enkelt på ramen och justeras 

med hjälp av kardborreband. 



Tillbehör  
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Amputationsstöd  

   Höger, Art. nr. 800343  

   Vänster, Art. Nr.. : 800344 

 

Amputationsstöd 

 Amputationsstöd kan monteras på alla våra M2 

modeller på samma sätt som våra vanliga 

benstöd. 

Stödplattan är gjord av polyuretanskum som är 

mjukt, men ändå tillhandahåller ett bra stabilt 

stöd. 

 

Vinkeljusterbara benstöd  

  

Med vinkeljusterbara benstöd kan användaren 

få bättre stöd. Till exempel. om användaren inte 

har någon full rörelse i knä eller liknande  

 

Det är möjligt att få extra vadstöd och fotplattor 

som kan justeras steglöst.  

Vinkeljusterbara benstöd,  

Set, Art. nr.: 310052  

Höger, Art. nr.: 310053  

Vänster, Art. nr.: 310054 

Benstödsplattan, höger, Art. nr.: 310085  

Benstödsplattan vänster, Art. nr.: 310086  

Ytterligare vadstöd med konsoler, Art. nr. 310358 



8 

www.HMN.dk 

HMN a/s 

Tillbehör  

Stänkskydd/Bendelara till M2 Mini 

Stänkskydd/Bendelaran är för människor, 

Det finns problem med att få "strålen" 

riktade ner till toaletten / intimspann.  

Det kan åtgärda problemet genom att sprida 

benen för att underlätta möjligheten till lägre hygi-

en. 

Stänkskydd/Bendelaran monteras på sätet.  

Stänkskydd/Bendelara till M2 Mini 

Art. nr.: 310517 

Bålstöd  

 

Lämplig för personer som saknar stöd till 

höger, vänster eller båda sidor.  

 

Bålstödet är justerbar i höjd, bredd och djup 

så att brukare som inte fyller stolen får mer 

stöd.  

 

För långa brukraekan bålstöd vändas och ge 

stöd högre upp.  Bålstöd till Mini,  

Set, Art. nr.: 310512 

Höger, Art. nr.: 310514 

Vänster, Art. nr.: 310513 
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Tillbehör  

Intimspann till Mini  

 

Särskild intimspann endast avsedd för M2 

Mini dusch- & toalettstol.  

 

Den har ett ergonomiskt grepp och är lätt att 

placera under sätet.  Intimspann till Mini 

Art. nr.: 310516 

Hemiplegi armstöd 

 

Hemiplegi armstödet är specialutformat 

för hemiplegikere,  

paraplegikere, Tetraplegiker og andra 

som har behov av extra stöd. 

 

Det är möjligt att ändra armstödets 

längd i två nivåer, så att stödet bli indi-

viduellt för brukaren. 

Hemiplegi armstöd  

Set, Art. nr.:. 800275  

Höger, Art. nr.:. 800274  

Vänster, Art. nr.:. 800273 

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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Tillbehör  

Justerbart nackstöd i PU-skum 

Nackstödet ger bra stöd för brukaren då det 

sitter en bit lättmetall i PU-skummet.  

Nackstödet justeras på bredden.  

 

Den första modellen är justerbar på höjdenoch 

den andra och tredje modellen är höjd-, djup- 

och vinkelställbara. 

Nackstöd i PU-skum  

Höjd & djupjusterbar, Art. nr.:  310222 

Nackstöd i PU-skum 

Höjd & djupjusterbar, kort stav 

Art. nr.:  310244 

Nackstöd i PU-skum  

Vanligt, Art. nr.: 310221 

1 

2 3 
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Tillbehör  

Super soft nackstöd i PU skum 

 

Det extra mjuka PU skummet ger stor komfort 

för brukaren 

 

Den första modellen är justerbar på  

höjden och den andra och tredje  

modellen är höjd-, djup- och  

vinkelställbara. 

Nackstöd i Supersoft PU-skum  

Vanligt, Art. nr.: 310236 

Nackstöd i Supersoft PU-skum  

Höjd & djupjusterbar, kort stav 

Art. nr.:  310243 

Nackstöd i Supersoft PU-skum  

Höjd & djupjusterbar, Art. nr.: 310235 

1 

2 3 

Besök vår hemsida www.hmn.dk eller kontakta en av våra konsulter för mer information 

och råd om alternativ.  
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Boxed - gör plats för mer 

Eftersom lådorna fyller mindre i lageret.  

M2-Boxed är så packad medan frakt jämfört med en M2 

i en vanlig 1-bit kartong.  

M2 i boxad version är väldigt lätt att montera. 

Det görs enkelt via 4 unbrakos skruvar.  

 Stolen är packad i en kompakt låda 

och kan lätt transporteras.  

I lådan finns tillbehör plats till spann 

 och benstöd förutom själva stolen.  

Vår Mini Series kommer som boxed. Det betyder att stolen levereras oanmäld i en betyd-

ligt mindre låda än en enda stol. 

När stolen levereras Boxed, måste rygg, armstöd och hjul monteras på ramen. Det är lätt 

att göra med de medföljande skruvarna och insexnycklarna. 

 

Artikelnummer följt av "-B" är Boxed stolar.  

 

Stolarna kan också levereras tillsammans. Använd artikelnumret på stolen och artikel-

nummer 310363.  



61 cm 

33 cm 
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Tekniska data 

-5 ° / 30 ° 

15-27 cm 

48 cm 

90 cm 

76,5 cm 

Max 80 kg 

Min. 48 cm/  

Max. 92 cm 
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Tekniska data 

Hjul 125 mm hjul m/ grå gummibana och kullager. Dubbelverkande bromsar 

på 3 hjul. Riktningsfasta hjul  som fjärde hjul. 

Rygg 33 cm x 39 cm. Djupjustering upp till 10 cm. I nätväv med påsydda rem-

mar och 2 stickspännen för djupinställning. Tvättbar vid max. 80 grader. 

(Måste INTE torktumlas). 

Total max höjd 167 cm 

Vikt 28 kg 

Skumdele Sits: 4 cm PU-skum. 

Armstödskuddar 3 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 Art. nr.:  ISO nr.: 

M2 Multi-Tip Mini, 80 kg, med sits 

m/nyckelhålsform. PU-skum på 

armstöden, utan överdrag. Boxed. 

 

09 12 03 310805-B  

M2 Multi-Tip Mini, 80 kg, med sits 

m/nyckelhålsform med blå lyftstän-

ger. PU-skum på armstöden, utan 

överdrag. Boxed. 

310806-B 09 12 03 

Stolen kan också levereras till-

sammans mot tillägg för monte-

ring och ompaketering. 

Använd stolens artikelnummer 

+ artikelnummer: 

310363  
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