
R82 Heron
Stilren og topp moderne dusj- og 
toalettstol
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R82 Heron
Vinner, i NAV-avtale Hygienehjelpemidler, DK 5. 

Heron er en topp moderne bade- og toalettstol for barn, unge og voksne. Den enkle 
designen og det rene utseendet har flere funksjoner som forbedrer både brukerens og 
omsorgspersonens opplevelse.

Setet er ergonomisk korrekt, som gir god trykkfordeling og sittekomfort. Setet kan tiltes og 
ryggen kan lenes tilbake på en trygg og behagelig måte for brukeren.

Heron med elektrisk høydejustering er eneste vinner i DK 5. 



35 - 49 cm 40 & 45 cm 55 - 62 cm max 130 kg 
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R82 Heron som standard
• Understell med elektrisk høydejustering
• Polster, sete og rygg
• Hodestøtte nr 2 med turtlestang lang, rustfri
• Skulderstøtte
• Polstring til skulderstøtte
• Brystbelte
• Hoftebelte neopren, str.  3
• Urinskjerm, høy (kan enkelt fjernes)
• Fotbrett åpen knevinkel, høyde 36-53 cm
• Hælkappe

https://www.etac.com/paediatrics/paediatrics/
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Mål og artikkelnummer
Heron er tilgjengelig i én størrelse og passer for både barn, unge og voksne. For å gjøre 
stolen større kan rygghøyden endres, og tilbehør legges til. Da øker både setebredde og 
setedybde, og Heron kan benyttes enda lenger.

Heron elektrisk
   Artikkelnummer 32880505-11ELK

   HMS nummer 297340

Effektiv setebredde (A) 550 mm

Setebredde mellom hoftestøtter 350 - 490 mm

Effektiv setedybde (B) 450 mm

Setedybde med reduksjonskit 400 mm

Rygghøyde (C) 555 - 625 mm

Legghøyde (D) 400 - 560 mm

Setehøyde, front (E) 560 - 780 mm

Rygghøyde, topp av ryggstøtte (F) 290 mm

Total bredde (G) 670 mm

Lengde (H) 710 mm

Total høyde (I) 1130 - 1350 mm

Setevinkel -5° -> 25°

Ryggvinkel 90° -> 120°

Produktvekt 31 kg

Maks brukervekt 130 kg
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Passer Heron til meg?
Ta disse målene for å sjekke om Heron passer ditt behov

Setedybde

HoftebreddeRygghøyde

Bruk disse enkle måleparameterne for å finne ut om Heron er riktig dusj- og toalettstol for 
brukeren. For å måle nøyaktig, sørg for at brukeren sitter eller ligger på en flat overflate 
med hofter, knær og ankler i en vinkel på 90°.

https://www.etac.com/paediatrics/paediatrics/
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[1] Lader, vegghengt [2] Håndtak for justering av rygg [3] Fjernkontroll for justering av høyde og setevinkel [4] Heron med swing-away armlen, 
elektrisk versjon [5] Kablene har praktisk nummermerking [6] Heron, elektrisk versjon [7] Batteri montert på understell  

Heron elektrisk - detaljer 
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Setehøyden kan justeres fra 56 til 78 cm

Setet kan tiltes fra -5° to 25°

Ryggen kan tiltes fra 90° to 120°

Justeringsmuligheter
Høydejustering 

Tilt-in-space

Ryggtilt

https://www.etac.com/paediatrics/paediatrics/
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Tilbehør - utvalg

Hodestøtter Sidestøtter, swing-away PU innlegg/ skulderstøtte

Hoftestøtter Armstøtter/ bord 

Sidestøtter, faste

Urinskjerm Bekken / lokk til bekken

Reduksjonskit setedybde Leggstøtte Fotstøtte Fotstøtte, åpen knevinkel

Hælstoppere Padding fotstøtter
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En av de flotte egenskapene til Heron er  
høydejusteringen og tilt-in-space-funksjonen 
som tillater justering av uten å havne i en 
fysisk utfordrende posisjon.

I hus hvor det er vanskelig å montere 
en takskinne eller seil på badet, kan 
brukeren plasseres i stolen, flyttes til 
baderomsområdet og bringe den opp til en 
passende høyde for dusj og bad. Med Heron 
gjøres alle daglige baderomsaktiviteter med 
samme utstyr, noe som minimerer mengden 
forflytninger som trengs.

For å forflytte brukere inn og ut av Heron 
anbefaler vi Molift-produkter.

 

Gode arbeidsforhold

Les mer om Molift takheis 
og seil på våre nettsider. 

https://www.etac.com/paediatrics/paediatrics/
https://www.etac.com/products/hoists-and-slings/
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Kontrollboksen, batteriet og fjernkontrollen er vanntette og kan brukes i alle bade- 
og dusjsituasjoner. Fjern alt tilbehør, trekk ut alle kabler og sørg for å demontere 
kontrollboksen, batteriet og fjernkontrollen før maskinvask.

Vask og rengjøring



  Heron 11Les mer på etac.no

Kan vaskes på 85°C i 
vaskemaskiner beregnet 

til medisinsk utstyr*

*Kontrollboks, batteri og fjernkontroll må tas bort før maskinvask.

https://www.etac.com/paediatrics/paediatrics/
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“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine 
drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no

Etac AS - P.boks 249 - 1501 Moss
Telefon: 815 69 469 
E-post: hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no


