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Hygiejne Swift Mobil-2Vedrørende

PI - Produktinformation 
Nyhed Etac Swift Mobil-2

Swift Mobil-2 er en fleksibel bade- og toiletstol, som giver de bedste muligheder for personlig pleje og komfort.
Den er nem at manøvrere og kan tilpasses i forhold til forskellige brugeres behov.

Unikt sæde
Sædet har åbning bagtil, hvilket giver hjælperen nem adgang til at assistere ved personlig pleje. Sædets overflade har ”Etac 
Easy Clean” mønster, som giver en perfekt balance imellem friktion og rengøringsvenlighed.

Komfortabel aflastning
Til brugere, som er ekstra følsomme, fås bløde sæder, der både giver støtte og komfortabel aflastning. Den bløde rygpol-
string, som tørrer hurtigt, har indbyggede stropper, som gør det muligt at indstille ryggen optimalt til den enkelte bruger.

Nem og fleksibel tilpasning
Swift Mobil-2 har en maksimum brugervægt på 160 kg som standard, og den kan let højdejusteres fra 45 – 60 cm uden brug 
af værktøj. Armlænene kan justeres i højde og bredde, 6 cm i hver retning. Swing-away fodstøtterne er højdejusterbare og 
fås også i en kort version, som f.eks. kan anvendes i kombination med et højere, blødt sæde. 
Swift Mobil-2 fås med en XL-ryg, så større brugeres behov kan imødekommes. XL-ryggen skal tilkøbes som tilbehør.

X Nyt produkt Erstatter produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

Sæde med åbning 
bagtil
Giver nem adgang 
for personlig pleje, og 
komfort for brugeren. 
Den unikke overflade, 
specielt udviklet til 
Etac, har den perfekte 
balance mellem friktion 
og rengøringsvenlighed, 
anti-skridsikker og 
hygiejnisk!

Justerbare armlæn 
som standard
Nem tilpasning i forhold 
til forskellige brugeres 
behov. Justerbare både 
i højde og bredde, +/- 6 
cm i hver retning. 

Justerbar rygpolstring
Nem at tilpasse i forhold 
til brugerens figur, 
kropsholdning og behov 
for komfort. Rygbetræk-
ket er fastgjort med 2 
stropper omkring skub-
bebøjlen for ekstra nem 
justering af nakkestøtte. 
Blødt og hurtigtørrende 
materiale.

Svingbare og af-
tagelige fodstøtter
Fodplader kan klappes op 
og stilles i vinkel, hvilket 
sikrer optimal under-
støttelse af fødder. Nem 
indstilling af fodstøtten i 
forhold til under-
benslængde.

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33
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Etac Swift Mobil-2 serien

X Nyt produkt Erstatter produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

Swift Mobil-2 Swift Mobil Tilt-2 Swift Mobil 24”-2 

(Produkterne er vist med andre fodplader. Som standard benyttes 80209446, opklappelige og vinkeljusterbare 
fodstøtter).

Tilbehør, nyheder og opdateringer
Nye, bløde komfortsæder med åbning bagtil, 4 cm og 2 cm. Disse sæder kan ikke benyttes på ældre Swift Mobil modeller.

XL-ryg. Passer til Swift Mobil-2 og Swift Mobil 24”-2. (ikke til tilt-modellen).

Nye, kortere fodstøtter

Ny hofte-/brystsele, polstret. Komfortabel positioneringsstøtte. Eksisterende seler beholdes i sortimentet.

Swift Mobil-2 vist med XL-
ryg, som er et tilbehør

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33
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Produkt Beskrivelse                                                                                  Varenr. HMI Nr. 

Swift Mobil 2 Inkl. bækkenholder og opklappelige fodstøtter 80229463 118816

Swift Mobil Tilt-2 Inkl. bækkenholder og opklappelige fodstøtter 80229473 118817

Swift Mobil 24”-2 Inkl. bækkenholder og opklappelige fodstøtter 80229464 118818

Blødt komfortsæde 2 2 cm højt, åbning bagtil 80209518

Blødt komfortsæde 4 4 cm højt, åbning bagtil 80209519

Korte benstøtter Komplet. (par) 80209520

Hofte-brystsele 2-delt sele med spænder 80209524

XL-ryg XL-ryg til montering på Swift Mobil-2 og Swift Mobil 24”-2 80209454

Leveres fra  Uge 36

X Nyt produkt Erstatter produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

Blødt sæde 4 cm Hofte- og 
brystsele
Sælges fra novem-
ber 2019.

Blødt sæde 2cm

Korte fodstøtter

Produkt Beskrivelse                                                                                  Varenr. HMI Nr. 

Swift Mobil Inkl. bækkenholder og opklappelige fodstøtter 80209463 50712

Swift Mobil Tilt Inkl. bækkenholder og opklappelige fodstøtter 80209476 50714

Swift Mobil XL 160 Inkl. bækkenholder og opklappelige fodstøtter 80209422 55290

Swift Mobil 24” Inkl. bækkenholder og opklappelige fodstøtter 80209464 52168

Udgår fra  Uge 36

XL-ryg

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33


