
Atlantic hygienstolar för tunga brukare

Atlantic hygienstolar är enkla att 
montera. Lyft  ramdelen ur kartongen. 
Hjulen och fotplattan är redan 
förmonterade. Sätt ryggstödet på 
plats och fäst med de förmonterade 
skruvarna. Tryck fast det på rygg
stödsramen.  Tryck därefter fast sitsen 
och fäst armstöden på huvudramen. 
Lägg  slutligen mjuksitsen på plats. 

091167493 / 091167501
091167493 091167501

Bredd x längd 60 x 92 cm 65 x 92 cm

Understödsyta 55 x 64 cm 60 x 64 cm

Sitthöjd 50 cm 50 cm

Ryggplattan 27 x 49 cm 27 x 54 cm

Sittplattan 50 x 43 cm 55 x 43 cm

Avstånd mellan armstöden 57 cm 62 cm

Fri höjd med gejder 44 cm 44 cm

Sitsens hål 19 x 25 cm 19 x 25 cm

Intimuttaget 9 cm 9 cm

Passar dörröppningar på 80 cm 85 cm

Max brukarvikt 225 kg 225 kg

Heltäckande mjuk sits utan toaletthål och potta medföljer.

Fakta
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Atlantic hygienstolar har en stabil ram, tillverkad 
i stål med integrerat körhandtag. Armstöden 
har mjuk platta. De har fast höjd och kan fällas 
uppåt/bakåt eller tas av. Hjulen kan bromsas 
individuellt. 

Ryggstödsramen har fast höjd och är avtagbar. 
Ryggstödsplattan är fast och tillverkad i skum
plast. Avståndet mellan ryggstödet och sätet 
är 21 cm och ger ett bra utrymme bakåt för 
kroppens mjukdelar. 

Sitsen har intimuttag. Avståndet  mellan sitt
plattan och armstödens infästning i ramen är 
3 cm i framkant och 7 cm i bakkant vilket ger 
extra utrymme åt sidan för kroppens mjukdelar. 

Fotplattan kan fällas in under sitsen för att vara 
ur vägen när brukaren sätter sig eller reser sig 
från  hygienstolen. Fotplattan har i utfällt läge fast 
höjd och vinkel. 

De uppfällbara armstöden underlättar sido
förflyttning. Stolen är jämförelsevis låg vilket 
underlättar i och urstigning för korta brukare. 
Körhandtaget är vinklat bort från ryggstödet. 

Hygienstolarna går att rengöra med vanliga 
rengöringsmedel och i tvättkabinett för 
 ytdesinfektion. Alla delar kan monteras isär 
utan verktyg. 
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