
R82 Heron
En multifunktionell dusch-  
och toalettstol.
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R82 Heron
R82 Heron är en av de mest funktionella dusch- och toalettstolarna på marknaden.  
Bakom den rena och enkla designen döljer sig många funktionella egenskaper, som 
förbättrar upplevelsen för såväl hjälparen som användaren.

R82 Heron med mjukdyna

Smart design ger bättre sittkomfort
Heron sätter nya standarder för användare med särskilda 
positioneringsbehov. Stolen är ergonomiskt utformad vilket 
innebär att sitsen kan tiltas och ryggstödet kan vinklas för 
användning utan kompromisser. 

Heron kan användas fristående med ett bäcken 
över toaletten eller som en duschstol. De enkla 
höjd- och vinklingsfunktionerna säkerställer optimala 
arbetsförhållanden för hjälparen. 

Heron är utrustad med fyra låsbara hjul och levereras med 
ett smalt ryggstöd för ökad rörelsefrihet. För ytterligare stöd 
och komfort kan den utrustas med mjukdyna för rygg och 
sits, sidosvängbara bålstöd eller sidodelar med mjukdyna 
som stödjer axlarna. Heron finns i en storlek.
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Produkt Art.nr
Hygienstol Heron 31880505-01

Chassi 
Stålrör, manuellt höjdreglerbart, vitt

Hjul
125 mm låsabara.

Körhandtag
Fasta, integrerade i ryggchassit

 
 
 
Sits 
Tiltbar (-5° – -25°) 
 
Rygg
Höjd- och vinkelreglerbar (vinkel 0°–30°) 
 

Stänkskydd
Nedre inkl hållare.

Detaljer
Enkel höjdjustering
Hydraulisk höjdjustering från 51 till 78 cm. 
Höjdjusteringen underlättar förflyttning 
till och från stolen och erbjuder optimala 
arbetsförhållanden för hjälparen.

Optimal positionering
Heron har lättåtkomliga handtag för 
sitstiltning ( -5° till 25°) och ryggvinkling  
(0° till 30°), vilket ger optimala möjligheter 
för en bra positionering.

Sitskomfort
Heron har utformats med hjälp av 
tryckmätning för att säkra ett minimalt tryck, 
samt förbättra sitskomforten för användaren, 
även vid användning under längre tid.

Fullt stöd i sittande läge
Heron kan kompletteras med ett brett 
tillbehörssortiment för att ge användaren 
anpassat stöd, vare sig behovet av stöd är 
stort eller litet.

Standardutförande

Heron som duschstolHeron över toaletten

Heron – På toaletten eller i duschen
Heron kan användas över toaletten, fristående med ett bäcken eller i duschen.
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Inställningar
Heron är optimal både för användaren och hjälparen. Stolen kan enkelt tiltas samtidigt som ryggstödet vinklas och 
bibehåller höftens position. Allt för bästa sittkomfort. 

Den hydrauliska höjdjusteringen gör att Heron kan ställas in på en höjd från 51 till 78 cm. Höjdjusteringen underlättar 
förflyttning till och från stolen och erbjuder optimala arbetsförhållanden för hjälparen.

Sitstilt – tilt in space
Sitsen kan tiltas från -5° till 25°.

Höjdjustering
Hydraulisk höjdjustering från 51 till 78 cm. 



Fler detaljer
Lättåtkomliga handtag
De ergonomiskt designade handtagen gör det enkelt 
att tilta sitsen och vinkla ryggen.

Multifunktionell
Heron kan användas över en toalett, fristående med bäcken, 
eller i duschen. Den kan även tiltas över ett badkar vid 
exempelvis schamponering.

Lättrullade hjul
De stora hjulen gör det lätt att manövrera och använda Heron. Alla hjul 
är utrustade med bromsar för ökad säkerhet och stabil förflyttning.

Mjuka och formade dynor
Herons dynor är anatomiskt formade och uppnår 
därmed en optimal tryckfördelning.

Olåst Låst Olåst Låst

Anatomiskt formade dynor Över toalett med 
stänkskydd (std)

Fristående med 
potta (tillbehör)

Duschstol
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Mjukdyna
Sits och rygg, komplett sats. 
Rekommenderas.
One size 31880507-01
Sits 31117005
One size 31101204

Sidodelar rygg
Skapar stöd och stabilitet för bålen och 
skulderpartiet.
10x36 BxH cm 31880508-01
(Ryggstödsbredd, ovansida: 48 cm)

Mjukdyna sidodelar rygg
För extra komfort.
10x36 BxH cm 31880507-04

Huvudstöd
För korrekt placering och stöd av huvudet  
vid tiltning. Turtlestag 11.5 alt 25 cm, rostfritt.
Nr 3 dusch 11.5 cm 319905145-00
Nr 3 dusch 25 cm 319905146-00
Nr 4 dusch 11.5 cm 319906145-00
Nr 4 dusch 25 cm 319906146-00

Bålstöd, sidosvängbara
För positionering av bålen.
Mellan dyna 7x17 cm 3183016-262
Stor dyna 9x19 cm 3183016-162

Bålstöd, fasta
För positionering av bålen.
Typ 5, 15x15 cm 31880508-09

Armstöd
Uppfällbara. Hjälper användaren vid  
förflyttning och ger extra stöd vid  
positionering.
5x37x25 BxLxH cm 31880508-03
(H=Höjd över sitsen)

Bord
Monteras på armstöd. Kan användas för 
att säkerställa ett naturlig utgångsläge för 
toalettbesök, särskilt om användaren har 
nedsatt bål och huvudkontroll.
44x19 BxD cm 31880508-04

Höftstöd
Ger stöd för bäckenet och justering av  
sitsbredden. Sitsbredd=35–49 cm
21x10 BxH cm 31880508-02

Adapter rygg för sitsdjupsreducering
Monteras mellan ryggplattan och chassit. 
Minskar sitsdjupet med 5 cm.
One size 31880508-06

Potta
Gör det möjligt att använda Heron som 
fristående toalettstol.
20x34x12.5 BxDxH cm 31880130

Stänkskydd
Kan även användas för att hålla benen i rätt 
position och kontrollera adduktion
8x13.5 BxH cm 31880508-05

Stänkskydd, lågt
One size 31880508-07

Västar och bälten
För korrekt positionering och stöd
För mer info, se www.etac.se.

Tillbehör
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350–490 mm 450 mm Max 100 kg

Mått
Sitsbredd (A)) 550 mm
Sitsbredd med höftstöd (tillbehör) 350–490 mm
Sitsdjup (B) 450 mm
Ryggbredd (F) 290 mm
Rygghöjd (C) 550–620 mm
Underbenslängd (D) 400–560 mm
Sitshöjd ovan golvet (E) 510–780 mm
Totalbredd (G) 670 mm
Underredets längd (H) 710 mm
Total höjd (I) 1080–1350 mm
Vinkling av sits, tilt in space -5°–> 25°
Vinkling av rygg 90°–> 120°
Vikt 28 kg
Max brukar-/lastvikt 100 kg

Tillbehör, forts.
Benstöd snäv vinkel
För positionering av benen. Inkl fotplattor.
Underbenslängd: 39–55 cm
One size 31880506-01

Benstöd snäv vinkel, kort
För positionering av benen. Inkl fotplattor. 
Underbenslängd: 30–38 cm.
One size 31880506-03

Benstöd vid vinkel
För positionering av benen. Inkl fotplattor. 
Underbenslängd: 36–53 cm
One size 31880506-02

Polstring benstöd
Polstring för användare med abduktion.
One size 31880506-12

Vadband
Stöd för underbenen
Höjd 10 cm 31880509-01

Hälband
För korrekt positionering av fötterna.
Höjd 4 cm 31880509-02
5 cm ovan fotplattan.

Mått och vikt

För fler tillbehör – besök etac.se
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“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en
egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad 
produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se


