
R82 Heron
Når du vil have den bedste  
og mest enkle løsning



R82 Heron R82 | Nothing compares to a smile!

Heron kan bruges til teenagere 
og voksne. Tilpas stolen ved at 
indstille ryghøjde og evt. tilbehør – 
og Heron passer perfekt.

Ved designet af sædet, er der 
anvendt trykmålinger for at sikre 
et minimalt tryk og for at forbedre 
siddekomforten for brugeren.

Nem indstilling med elstyring letter 
bl.a. forflytning til og fra stolen og 
sikrer optimale arbejdsforhold for 
hjælperen i flere situationer.

Tilt in space og rygvinkling giver 
optimale muligheder for god posi-
tionering. Sædet kan vinkles -5-25° 
og ryggen 0-30°.

R82 Heron 
Bag det rene og enkle design gemmer der sig mange funktioner, der forbedrer både 
brugerens og hjælperens oplevelse. Sædet er ergonomisk korrekt, hvilket vil sige, 
at det kan vippes og ryggen kan lænes tilbage uden ulempe for brugeren. 
Det gennemtænkte design yder komfort til brugeren, da det anatomiske 
omdrejningspunkt ved hoften bevares under tilbagelæning. 

Heron fås i en hydraulisk og en elektrisk version. De har begge samme 
funktioner med hensyn til højdejustering, selvstændig vippefunktion, 
tilt in space og rygvinkling. Ønskes ekstra fokus på optimale 
arbejdsstillinger og ergonomisk arbejdsmiljø, anbefaler vi den 
elektriske version.

I dagligdagen skal det bare være nemt!

35 - 49 cm 40 / 45 cm 55 - 62 cm max. 100 / 125 kg
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Heron er vist med tilbehør
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Mål & Bestilling
Heron fås kun i én størrelse og egner sig til teenagere og unge i overgangen til voksenalderen. Du kan 
ændre ryghøjden og tilføje et par enkle tilbehørsdele for at ændre sædebredde og sædedybde – det er let 
at få Heron til at passe perfekt! 

Mål

Heron med hydraulik Heron med strøm
Sædebredde (A) 55 cm 55 cm
Sædebredde med hoftestøtter (tilbehør) 35-49 cm 35-49 cm
Sædedybde (B) 45 cm 45 cm
Sædedybde med reduktionssæt (tilbehør) 40 cm 40 cm
Ryghøjde (C) 55-62 cm 55-62 cm
Læglængde (D) 40-56 cm 40-56 cm
Sædehøjde over gulvet (E) 51-78 cm 56-78 cm
Rygbredde (F) 29 cm 29 cm
Bredde, stel (G) 67 cm 67 cm
Længde, stel (H) 71 cm 71 cm
Højde, stel med sæde (I) 108-135 cm 113-135 cm 
Sædevinkling (selvstændig vippefunktion) -5° -> 25° -5° -> 25°
Rygvinkling 90° -> 120° 90° -> 120°
Vægt, uden armlæn 28 kg 31 kg
Maks. belastning 100 kg 100 kg 

Bestilling

Varenr. 31880505-01 31880505-01ELK
HMI-nr. 84617 105563
OBS! Leveres uden polstring Leveres uden polstring, ladekit og kabel



R82 Heron R82 | Nothing compares to a smile!

Manuelle løft og skæve eller ubekvemme 
arbejdsstillinger er højrisiko-aktiviteter for 
hjælpere1. Vi anbefaler derfor at anvende en lift til 
forflytning af brugere til og fra Heron. 

En af Herons fremragende funktioner er den 
hydraulisk eller elektrisk drevne højdejustering og 
den selvstændige vippefunktion, som gør, at du kan 
justere stolen til den helt rigtige position og dermed 
reducere den tid, du befinder dig i en skæv eller 
ubekvem stilling. 

I familieboliger, hvor det er svært at få plads til 
en loftsskinne eller en mobil lift i badeværelset, 

placeres brugeren simpelthen i stolen, flyttes 
til badeværelset og køres op i en højde, der er 
bekvem for brusebadning. Når brugeren skal bruge 
håndvasken eller toilettet, køres stolen ned igen. 
Det betyder, at behovet for at forflytte brugeren i 
badeværelsesområdet, eller i det hele taget at finde 
plads til en lift i badeværelset, forsvinder.

Med Heron udføres al personlig hygiejne med 
samme stykke udstyr, hvilket minimerer det 
nødvendige antal forflytninger. 

Til forflytning af brugere til og fra Heron anbefaler 
vi produkter fra Molift.

PERFEKTE 
ARBEJDS- 
FORHOLD

1. Occup Environ Med doi:10.1136/oemed-2015-103314. Physical 
workload and risk of long-term sickness absence in the general 
working population and among blue-collar workers: prospective 
cohort study with register follow-up
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Tilbehør
Tjekliste!
• Hovedstøtte

• Sidestøtter

• Skulderstøtter

• Veste og seler

• Armlæn

• Bakke

• Hoftestøtter

• Abduktionsklods

• Potte

• Sædedybdereduktionssæt

• Fodstøtter

• Lægstøtte

• Hælstop

• Polstring til fodstøtter

• Ladekit og kabel

Hvis du gerne vil have ekstra komfort og funktiona-
litet på din Heron, har vi et omfattende sortiment af 
tilbehør, der dækker dine ønsker og behov. 

Når der er sørget for den nødvendige støtte til over-
kroppen, hovedet og armene, sidder brugeren ekstra 
behageligt i stolen. Alt tilbehør leveres altid komplet 
med installationshardware, så montering går let.

Opgrader din Heron ved at tilføje alle mulige smarte 
funktioner med det rigtige tilbehør.

Hovedstøtte
For at støtte og korrigere hovedets stilling.  
F.eks. nødvendig ved bagudkipning.
Se separat brochure for yderligere informa-
tion om tilbehør. 

Hovedstøtte 03, Pur med  
kort rustfri turtlestang ........... 319903145-00
Hovedstøtte 05, Pur med  
kort rustfri turtlestang ........... 319905145-00
Hovedstøtte 06, Pur med  
kort rustfri turtlestang ........... 319906145-00

Skulderstøtte
Skaber støtte og stabilitet til truncus og 
skulderåg.

Mål: B:10 x H:36 cm 
(Ryg bredde, top = 48 cm)

Skulderstøtte ............................31880508-01

Polstring til skulderstøtte
For ekstra komfort

Mål: B:10 x H:36 cm

Polstring .....................................31880507-04

Sædereduktion
Reducerer sædedybden 5 cm

Sædereduktion ..........................31880508-06
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Armlæn
Armlæn kan hjælpe bruger ved forflytning og 
give ekstra støtte til positioneringen. 
Mål: B:5 x L:37 x H:25 cm 
(H = højde over sæde)

Armlæn ..................................... 31880508-03

Urinfanger, høj
Ud over at fungere som urinfanger, sikrer 
den også god positionering af benene og 
hjælper med at styre adduktion.

Mål: B:8 x H:13½ cm

Urinfanger høj ........................... 31880508-05

Bord
Bordet kan bruges til at sikre en mere naturlig 
udgangsstilling for toiletbesøg, især hvis bru-
geren har nedsat truncus og hovedkontrol.

Mål: B:44 x D:19 cm

Bord (Bestillingsvare) ................31880508-04 

Urinfanger, lav
Monteres på samme måde som urinfanger-
en på 13 cm.

Urinfanger, lav ...........................31880508-07

Faste sidestøtter
Sidestøtterne er højde- og vinkeljusterbare, 
og man kan ved at benytte dem opnå en 
afstand på helt ned til 20 cm og op til 30 cm 
mellem sidestøtterne. Kan ikke anvendes i 
kombination med kit for reduktion af sæd-
edybde (31880508-06).

Faste sidestøtter (type 5)  
15 x 15 cm (par) .......................31880508-09

Polstring
For øget komfort

Komplet sæt .............................. 31880507-01
Ryg (Bestillingsvare)........................31101204
Sæde (Bestillingsvare) ....................31117005

Sidestøtte, swing-away 
Sikrer præcis positionering af truncus.

For yderligere info se brochuren 
R82 Tilbehør.

Afstandskit for hoftestøtte
Dette afstandskit indeholder et udvalg af 
afstandsstykker og bolte. Således er det 
muligt at yde hoftestøtte og reducere sæde-
bredden i intervallet 35-49 cm 1 cm ad 
gangen.

Afstandskit hoftestøtte ........ 31880508-02LB

Hoftestøtter
Giver støtte til bækkenet og sikrer korrekt 
sædebredde. 
Mål: B:21 x H:10 cm
Sæde bredde = 35 - 49 cm

Hoftestøtter ...............................31880508-02

Potte, uden holder
Potten gør det muligt at benytte Heron uden 
et toilet. 

Mål: B:20 x D:34 x H:12½ cm

Potte, uden holder ..........................31880130

Tilbehør
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Fodstøtte, lige/snæver vinkel
Til støtte og positionering af ben.
Underbenslængde = 36 - 46 cm

Fodstøtte, lige/snæver vinkel ..........31880506-01

Fodstøtte med åben vinkel
Til støtte af ben. 
Underbenslængde: 36 - 46 cm

Fodstøtte med åben vinkel .......31880506-02

Ladekit og ladekabel

Ladekit ....................................... 31880510-01
Ladekabel .................................. 31880510-EU

Veste & seler
Til at sikre god støtte og korrekt 
positionering.

For yderligere info se www.etac.dk

Hælstropper
Til korrekt placering af fødderne

Mål: H: 4 cm (strophøjde)
(5 cm over fodplade)

Hælstropper ...............................31880509-02

Låg til bækken/potte
Lågene købes separat og passer på de 
eksisterende bækkener.

Låg til bækken/potte ...................31880130-L

Lægstøtte
Støtte til underben. 

Mål: H: 10 cm (strophøjde)

Lægstøtte (Bestillingsvare) .......31880509-01

Polstring til fodstøttestænger
For at sikre god komfort til brugeren med 
kraftig abduktion, så der ikke opstår skader 
og tryk.

Polstring til fodstøttestænger ...31880506-12

Tilbehør



Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf. 79 68 58 33
info@etac.dk – www.etac.dk

Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

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. 
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