
R82 Flamingo High-low
Moderne, ergonomisk og  
komfortabel bade- og toiletstol
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R82 Flamingo High-low
R82 Flamingo High-low er en justerbar, elegant og komfortabel bade- og toiletstol til børn. 
Funktionerne er velegnede til flere formål, og produktet er designet til brug, enten fritstående eller 
direkte placeret over toilettet. R82 Flamingo High-low kan anvendes i brusebadet eller i badekar 
(sædeenheden fastgøres i badekarret), og der er mulighed for vinkling af sæde og ryg hver for sig.

Det er let at opnå en god siddestilling med det komfortable Flamingo-sæde. High-low stellet 
er designet til at eliminere dårlige arbejdsstillinger og tillader plejeren at udføre bade- og 
hygiejneopgaver i en praktisk og god arbejdsstilling. Funktion til nem højdejustering og kip gør det 
mere praktisk at tage brusebad og gå på toilettet, samtidig med en god og sikker arbejdsstilling 
opretholdes. 

Med fire forskellige størrelser er det nemt at finde den helt rigtige størrelse til barnet. Sædet 
findes i 4 størrelser og stellet i to størrelser. Du kan derfor opgradere fra str. 1 til 2, eller str. 3 til 
4, ved blot at udskifte sædet på det eksisterende stel.

50 & 57 cm

64 & 76 cm

86-120 cm

max 70 kg

OBS! Flamingo High-low leveres som stand-
ard uden hovedstøtte, sidestøtter, armstøtte, 
skubbehåndtag og håndtag til hæve/sænke 
funktion. (Tilbehøret kan bestilles separat).
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Str. 1 Str. 2 Str. 3 Str. 4
Art. nr. 31880401-61 31880402-61 318815503-61 318815504-61
HMI-nr. 101200 101193 120929 120932

Flamingo High-low som standard
Størrelser:  Fås i str. 1, 2, 3 og 4 
 (Str. 3 og 4 leveres med rygforstærkning)
Sædeenhed: Hvid ABS plast, aktiv ryg  
 vinkles individuelt. Blå, vandtæt 
 PUR indsats/hynde. 
Abduktionsklods: Blå PUR, høj model
Stel: Pulverlakeret rustfri stål
Fodstøtte: Højde- og vinkeljusterbar, opklappelig
Hjul: Hvide plasthjul 75 mm 
Bremser: Alle hjul er låsbare
Farve: Hvid stelfarve og blå indsats/hynde
Pedaler til indstilling af højde og tilt placeret foran på rammen.

Bestilling

Målet med en god ergonomisk arbejdsstilling er at tilpasse 
arbejdsgangen efter plejeren og ikke plejeren efter arbejdsgangen. 

Der er risiko for overbelastning når der løftes, bæres og rækkes 
ud. Mange tror, at god ergonomi blot er et spørgsmål om at få 
personen i bedre form gennem konditionstræning, styrketræning 
og udstrækning. Disse aktiviteter er rigtig nok vigtige for at holde 
sig stærk og forebygge skader, men forskning har vist, at kroppens 
styrke og træning alene, er ineffektive tilgange til forebyggelse af 
personskader - det handler om at bruge kroppen korrekt!

Vi mener, at en god ergonomisk arbejdsstilling er til gavn for alle, 
der arbejder i vores branche, og derfor udvikler og implementerer vi 
altid gode innovative løsninger til at dække den enkeltes behov.

Ergonomisk arbejdsstilling

OBS! Flamingo High-low leveres som standard uden hoved-
støtte, sidestøtter, armstøtte, skubbehåndtag og håndtag til 
hæve/sænke funktion. (Tilbehøret kan bestilles separat).

Str. 1 Str. 2 Str. 3 Str. 4

Sædebredde (A) 24 cm 28 cm 32 cm 34 cm
Sædedybde (B) 25 cm 29 cm 35 cm 40 cm
Ryghøjde (C) 35 cm 38 cm 42 cm 47 cm
Underbenslængde (D) 20-25 cm 23-34 cm 30-42 cm 30-42 cm
Sædehøjde (E) 53-74 cm 53-74 cm 53-74 cm 53-74 cm
Rygbredde, skulder (F) 20 cm 22 cm 26 cm 28 cm
Stel bredde (G) 50 cm 50 cm 57 cm 57 cm
Stel længde, med hjul (H) 64 cm 64 cm 76 cm 76 cm
Højde, med hjul (I) 86-108 cm 92-111 cm 94-117 cm 102-120 cm
Sædebredde, total 35 cm 38 cm 43 cm 48 cm
Sædedybde, total 26 cm 31,5 cm 36 cm 42,5 cm
Rygvinkling (vandring) -90° -30° -90° -30° -90° -30° -90° -30°
Tilt in space -5° -20° -5° -20° -5° -20° -5° -20°
Fodstøtte, vinkel 90° -75° 90° -75° 90° -75° 90° -75°
Vægt, total 14 kg 14,5 16,5 kg 17 kg
Vægt, stel 11,5 kg 11,5 kg 12,5 kg 12,5 kg
Vægt, sæde 2,5 kg 3 kg 4 kg 4,5 kg
Max. belastning, total 35 kg 50 kg 60 kg 70 kg
Max. belastning, stel 37,5 53 kg 64 kg 74,5 kg
Max. belastning, sæde 35 kg 50 kg 60 kg 70 kg
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Et godt understøttet bækken giver et 
stabilt fundament. Det er let at opnå 
den optimale siddestilling med det 
komfortabelt udformede Flamingo-
sæde. Brug et stramt hoftebælte tæt 
omkring bækkenet, og benyt bløde 
ankelstropper for at sikre korrekt 
placering af brugerens fødder. Den 
frie bevægelighed for hoved, arme og 
hænder opretholder kropsfunktioner 
og øger uafhængigheden i de  
daglige gøremål.

R82 Flamingo High-low har glidende og 
trinløs højdejustering fra 53 til 74 cm 
i sædehøjden. Den højdejusterbare 
funktion eliminerer dårlige arbejds-
stillinger og tillader plejeren at 
udføre bade- og hygiejneopgaver, i en 
praktisk og god arbejdsstilling. Den 
giver mulighed for nem forflytning, og 
man er hele tiden i øjenhøjde med 
brugeren, hvilket giver værdighed i 
forflytningen. R82 Flamingo High-low 
kan bære brugere op til 70 kg.

Flamingo High-low byder på enkel vip 
på stedet - og tilbagelæningsfunktion.  
 
Det er meget let at positionere 
brugeren til bådetoilet- og badebrug. 
Tiltfunktionen betjenes via pedaler 
foran på rammen.

Pasform omkring  
bækkenet 

Trinløs højdejustering  Vip på stedet

R82 Flamingo High-low kan anvendes fritstående med bækken/potte eller direkte 
over toilettet. Den glatte overflade og hygiejniske toiletprocedure, hvor der bruges en 
stænkskærm, letter rengøringen omkring toilettet. Der er desuden monteret en lille 
stødfanger på stellet, for at beskytte toilettet mod ridser. 

Der skal ikke bruges værktøj ved højdejustering, hvilket gør bade- og toiletstolen 
meget nem og bekvem at betjene via pedalerne foran på rammen.

Badestolen kan bruges i forskellige positioner og sitiuationer. Brug den f.eks. som 
badestol derhjemme eller i brusebadet i svømmehallen. Flamingo High-low er  
fremstillet af 100% smudsafvisende materialer.   
 
Aluminiumsstellet har en holdbar, vandtæt overflade, og alle hjul er udstyret med 
bremser for at sikre stabilitet. Flamingo-sædet kan udstyres med sugekopper og 
bruges som et badesæde i badekarret. Sædet passer bl.a. perfekt i badekarret 
R82 Orca. Flamingos ryglæn kan vinkles 20° og justeres nemt for optimal siddestilling.

Hygiejnisk toiletstol 

Elegant badestol

Bemærk pedaler for indstilling af højde og tilt er placeret 
foran på rammen.
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Farver og tilbehør 
Det rigtige tilbehør er vigtigt for at opnå den korrekte position. Vælg mellem forskellige typer 
støtter og tilbehør, for at både fuldende og supplere din R82 Flamingo High-low. R82 Flamingo 
High-low fås med grå eller blå PUR-indsats. 

Hovedstøtter 
For mere info se R82 Tilbehørskatalog

Svingbare sidestøtter  
For mere info se R82 Tilbehørskatalog

Veste og seler 
For mere info se R82 Tilbehørskatalog

Indsats til pottehul 
For afdækning af hullet i sædet.

Str. 1, blå, B10 x D 13,5 cm .....31880185-61
Str. 1, grå, B10 x D 13,5 cm .......... 31880185
Str. 2, blå, B12,5 x D 18 cm .....31880186-61
Str. 2, grå, B12,5 x D 18 cm .......... 31880186
Str. 3, blå, B15 x D 23,5 cm ..... 31880187-61
Str. 3, grå, B15 x D 23,5 cm ...........31880187 
Str. 4, blå, B15 x D 28,5 cm .....31880188-61
Str. 4, grå, B15 x D 28,5 cm .......... 31880188

Stænkskærm m./u. holder  
Til brug over toilettet.

Stænkskærm u. holder, str. 1+2 ....31112369
Stænkskærm u. holder, str. 3+4 ....31112372
Stænkskærm m. holder, str. 1 ....31880121-PR
Stænkskærm m. holder, str. 2 ....31880122-PR
Stænkskærm m. holder, str. 3 ....31880123-PR
Stænkskærm m. holder, str. 4 ....31880124-PR

Bækken med og uden holder
Gør det muligt at benytte Flamingo High-low 
uden et toilet.

Bækken med holder, str. 1 .............31880121
Bækken med holder, str. 2 ............ 31880122
Bækken med holder, str. 3 ............ 31880123
Bækken med holder, str. 4 .............31880124
Bækken uden holder, str. 1+2 ........31112401
Bækken uden holder, str. 3+4....... 31880129

Sædeindsats med smal åbning   
For ekstra komfort. Sædebredden mindskes 
med 2 cm i hver side i forhold til standard (i 
alt 4 cm). 

Str. 2, blå ...................................31880166-61
Str. 2, grå .........................................31880166
Str. 3, blå ................................... 31880167-61
Str. 3, grå .........................................31880167
Str. 4, blå ...................................31880168-61
Str. 4, grå ........................................ 31880168

Lav urinfanger

Str. 1, blå ...................................31880195-61
Str. 1, grå ........................................ 31880195
Str. 2-4, blå ................................31880196-61
Str. 2-4, grå ..................................... 31880196
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Låg til bækken
Til brug på eller udenfor badeværelset.

Str. 1+2 .........................................31880128-L
Str. 3+4 .........................................31880129-L

Tilbehør

Stang for rygforlænger 
Benyttes til rygforlænger 31880118 og 
31880119.

Stang for rygforlænger, L20 cm ......31880120

Rygforlænger uden stang

Str. 1+2, blå, H10 x L 17-20 cm ..31880118-61
Str. 1+2, grå, H10 x L 17-20 cm ........31880118
Str. 3+4, blå, H10 x L 23-26 cm ..31880119-61
Str. 3+4, grå, H10 x L 23-26 cm ........31880119

Forstærkning af ryg
Låser kip i ryg. 

Forstærkning af ryg ............................. 31880155

Armlæn, par 
Giver støtte til underarmen. OBS: uden holder 
for bord.

Armlæn, par one size, L 23 cm .......31880152

Potty frame  
Lav og enkel potteramme til montering direk-
te på det eksisterende Flamingo sæde.

Str. 1, B32 x H17,5-22 x L29,5 cm ....31880160-1
Str. 1, B36 x H23-28 x L40 cm ........ 31880160-2

Sideindsats til ryg, komplet 
Består af yderdel og polstring. Giver moderat 
kontrol over torso og god positionering. 

Str. 1, blå, B9,5 x H22,5 cm .....31880111-61
Str. 1, grå, B9,5 x H22,5 cm ...........31880111
Str. 2, blå, B9,75 x H24,75 cm  31880112-61
Str. 2, grå, B9,75 x H24,75 cm ...... 31880112 
Str. 3, blå, B9,5 x H27 cm........ 31880113-61
Str. 3, grå, B9,5 x H27 cm ............. 31880113
Str. 4, blå, B9,5 x H32 cm ....... 31880114-61
Str. 4, grå, B9,5 x H32 cm ..............31880114

Armstøtte
Giver støtte til overarmen og er svingbar i 
forbindelse med forflytning.

Str. 1, blå, B 34,75 x D23 cm ..... 31880131-61
Str. 1, grå, B 34,75 x D23 cm ...........31880131
Str. 2, blå, B 37,75 x D23 cm ......31880132-61
Str. 2, grå, B 37,75 x D23 cm ........... 31880132
Str. 3, blå, B 42,5 x D26 cm .......31880133-61
Str. 3, grå, B 42,5 x D26 cm ............ 31880133
Str. 4, blå, B 46,75 x D26 cm .....31880134-61
Str. 4, grå, B 46,75 x D26 cm .......... 31880134
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Beslag til toiletmontering
Komplet til toilet og Flamingo,  
ekskl. fodstøtte.

Str. 1, B29 x D20 cm ......................31880141
Str. 2, B32 x D26 cm ......................31880142
Str. 3, B37 x D30 cm ......................31880143
Str. 4, B39 x D36 cm ......................31880144

Tilbehør

Skubbehåndtag 
Giver et bedre greb som gør stolen let at køre 
med.

Skubbehåndtag ...............................31880110

Sugekopper til sæde 
4 stk.

Sugekopper til sæde .......................31880150

Håndtag til hæve-/sænkefunktion
Til justering af højden. 

Håndtag str. 1+2, L24 cm ............. 31880110-HL
Håndtag str. 3+4, L31 cm........... 31880110-HLL

Lægbånd 
For ekstra støtte og support.

Lægbånd, H10 x L106 cm ............. 31880199

Hjul
For- og baghjul.

Hjul, Ø10 cm ................................31880100-S
Hjul, Ø12,5 cm .........................31880100-125



Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske 
hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.  

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet 
for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder  
og produktinformationer på www.etac.dk. 

Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk
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Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup


