
Etac Swift Mobil Tilt-2
Dusj- og toalettstol med tilt
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Etac Swift Mobil Tilt-2
Prisforhandlet, NAV-avtale Hygienehjelpemidler, DK 4.

Swift Mobil Tilt-2 er en funksjonell dusj- og toalettstol som passer en mange ulike 
behov og størrelser. Stolen har en unik tiltfunksjon som gir økt trygghet for bruker og 
en god, ergonomisk arbeidsstilling for pleier. Takket være utmerket tilgjengelighet rundt 
seteområdet blir hygienerutinene for pleier god, og kan utføres på en verdig måte for 
brukeren.

Dusj- og toalettstolen er tilpasningsdyktig og passer dermed mange brukere med ulike 
behov og størrelser. Den har en maks brukervekt på 160 kg som standard og høyden fra 
setet til gulv kan endres fra 50-65 cm. Armlenene kan justeres høyde- og sideveis, og de 
svingbare fotplatene kan justeres i høyden og fås også i en kortere variant.
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Etac Swift Mobil Tilt-2 som standard

Etac Swift Mobil Tilt-2 Art. nr. HMS nr.
Prisforhandlet modell, inkl. komfortpute 2 cm 80229495 297331

Standard: hodestøtte, ryggstøtte, sete, armlen, fotstøtter og fire låsbare hjul

Vekt
19,7 kg

Mål
Total bredde:  57/56/64 cm. Bredde  between arm supports: 42/48/54 cm  

Materialer
Chassis: pulverlakkert stål    
Sete/armlen: polypropylene 
Rygg: polyester/velcro 
Fotstøtte: polypropylene 
Castors: polyamid/TPE, lockable, ball bearing

160 353

Rengjør / desinfiser produktet med et standard ikke-slipende rengjøringsmiddel med en 
pH mellom 5 og 9, eller med en 70 % desinfiserende løsning.

Produktet kan trygt rengjøres i en vaskemaskin ved 85°C i 3 minutter.

Maks brukervekt: 135 kg 

Etac Swift Mobil Tilt-2 kommer levert 
som standard med en grå, myk 
komfortpute på 2 cm som har en bakre 
åpning. I tillegg er hodestøtte, ryggstøtte, 
armlen, fotstøtter og fire låsbare hjul 
inkludert. 

Stolen kommer levert med komfortpute 2 cm.
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Etac Swift Mobil Tilt-2

Fordeler 

Høydejusterbar
Enkel å justere til ulike faste 
setehøyder, uten bruk av verktøy.

"Etac Easy-Clean"
En unik overflate spesielt 

utviklet for Etac, med 
perfekt balanse mellom 

friksjon og renslighet, 
sklisikkerhet og hygiene. 

Ergonomisk fotstøtte
De lett buede fotplatene gir 
støtte for vrist og fotbue, og 
sikrer komfort, stabilitet og 

avslapning.

Fleksible armstøtter
Justerbare i høyde og 

sideveis.

Enkel tilgang
Sete med åpning bak, skrå front 
og god plass på begge sider.

Komfortabel rygg
Justerbar og hurtigtørkende. 
Stabil passform med doble 
fester rundt kjørebøylen.

Multijusterbar hodestøtte
Designet for å gi maksimal 
komfort og fleksibilitet og kan 
justeres for å passe en rekke 
behov.

Leveres med 2 cm komfortpute.
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Egenskaper
Sete med åpning bak 
Gir enkel tilgang for pleieren og komfort for 
brukeren. Den unike overflaten er spesielt 
utviklet for Etac og har den perfekte balansen 
mellom friksjon og renslighet - sklisikker og 
hygienisk.

Justerbare armlener som standard
Enkelt tilpasset ulike brukerbehov. Justerbar 
både i høyden og i bredden, +/- 6 cm i hver 
retning.

Unik og sikker tiltfunkjson
Kan betjenes fra hver side av stolen, noe som 
gir en god arbeidsstilling for pleier og trygghet 
for bruker.

Mulitjusterbar hodestøtte
Hodestøtten er designet for å gi maksimal 
komfort og fleksibilitet og kan justeres for å 
passe en rekke brukerbehov. 

Lengde Bredde Setehøyde Rygghøyde Setedybde Dybde rygg

Swift Mobil Tilt-2 104 cm 57/58/64 cm 50  65 cm 55 cm 46,5cm 25 cm

Setebredde Høyde armlen Bredde mellom 
armlen Høyde fotstøtte Høyde

Swift Mobil Tilt-2 50 cm 22/25/28 cm 42/48/54 cm 34  46,5 cm 100-115 cm
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Komfortpute 4 cm 
80209519
Ergonomisk formet med behagelig mykhet 
som gir god avlastning og behagelig støtte. 
Utstyrt med utsparing foran. 
Materiale: polyuretan

Komfortpute 2 cm (std.)
80209518
Ergonomisk formet med behagelig mykhet 
som gir god avkastning og behagelig støtte. 
Utstyrt med utsparing foran. 
Materiale: polyuretan

Komfortsete, 4 cm
Liten åpning 15 cm (6"): 80209507 
Stor åpning 18 cm (7"): 80209506 
Ergonomisk formede komfortseter med 
utsparinger foran. Høyden er 4 cm på det 
laveste punktet. 
Materiale: Polyuretan. 

Komfortsete, 2 cm
80209434 
Åpning 18 cm: 80209306 
Formsydd, mykt komfortsete med utsparing 
foran. Høyden er 2 cm på det laveste punktet. 
Materiale: Polyuretan.

Setecover
80209434
Et komfortabelt, lukket sete når du vil dekke 
til hygieneåpningen. Kan brukes i dusjen. 
Høyde 2 cm. 
Materiale: Polyuretan.

Myk sete med standard åpning 
80209065
Skumpute med trekk laget av en
vannavstøtende stoff. Høyde 2 cm.
Materiale: Polyeter/belagt plast.

Myk pute med oval åpning
80209067
Skumpute med trekk laget av vannavvisende 
stoff. Høyde 4 cm.
Materiale: Polyeter/belagt plast.

Trykkfordelende pute
80209245
Oppblåsbar pute med utmerkede 
trykkavlastende funksjoner. Beregnet for 
brukere som er ekstra følsomme for press. 
Utsparingsbredde: 21 cm.
Materiale: Neopren

Hodestøtte
80209521
Multijusterbar hodestøtte med formet pute. 
Justerbar i høyde, dybde, sideveis og i vinkel. 
Komplett med brakett.
Materiale: Pute: Polyuretan
Bøyle: Rustfritt stål

Komfortcover
80209455
Myk rygg med integrerte armlensputer. 
Komfortpolstringen gir en myk støtte mens 
gripeflaten på armlenet holdes fri.
Materiale: Polyetylen

Sidestøtter
80209509
Tilbyr en myk sidestøtte og letter
plassering i stolen. Justerbar i bredden.
Materiale: Polyesterstoff, borrelås, polyetylen.

Tilbehør - utvalg

Komplett oversikt over tilbehør, artikkelnr. og HMS nr. finner du 
på etac.no



www.etac.no   Etac Swift Mobil-2 7

Myk rygg
80209448
Gir brukeren varme og mykhet. Brukes 
inne i armlenene, som gjør det mulig å slå 
opp armlenene og skape tilgjengelighet for 
sideflytting.
Materiale: Polyetylen.

Armstøttepolster 
80209508
Brukes for å skape mykhet rundt armlenene. 
Gir en varm, myk overflate for å støtte armene 
samtidig som den holder gripeflaten fri, noe 
som gjør det trygt å stå opp. Selges i par. 
Materiale: Polyetylen.

Hemiplegi armstøtter
80209035
Gir støtte til underarmene med sin 
konturformede form. Utstyrt med et 
varmereflekterende materiale på utsiden. 
Passer til venstre og høyre armlener.
Materiale: Polyetylen

Armstøtter, lås
80209445
En låsepinne som skal brukes når du ønsker 
å låse armlenet i nedfelt eller oppfelt stilling.
Materiale: Rustfritt stål.

Urinskjerm
80209430
En myk beskyttelse som forhindrer søl.  
Festes til fordypningen foran på setet og kan 
enkelt tas av.
Materiale: Polyuretan

Tverrstag 
60,5 cm 80303034
66,5 cm 80209452
En sikker støtte å holde seg i, eller den kan 
brukes som en belastningsstøtte. Festes til 
armlenene.
Materiale: Aluminium, polyetylen.

Polstret hofte-/brystbelte
80209524
Todelt belte for posisjonering som kan brukes 
enten som hofte- eller brystbelte. Justerbar 
med 3 spenner med inntil 65-130 cm lengde. 
Materialet er behagelig og hurtigtørkende og 
gir solid støtte ved posisjonering.

Hoftebelte
80209440
Enkel å justere med en plastspenne. Festes 
rundt ryggrørene bak med borrelåsbånd.
Materiale: Polyester 

Brystbelte
80209442
Enkel å justere og festes rundt stroppene 
på ryggstøttetrekket. Bruk med hoftebelte 
anbefales.
Materiale: Polyester

Bekken med lokk og håndtak
80209255
Unik indre form som forhindrer sprut. Lokket 
har et håndtak som låses på bekkenet og 
sørger for at innholdet ikke søles ut.
Materiale: Polypropylen

Bekken
Pan uten lokk 80209254
Lokk med håndtak 80209256
Unik indre form som forhindrer sprut.
Materiale: Polypropylen

Bekkenholder
80209257
Passer både til Etac bekken og tradisjonelle 
sykehusbekken. Brukes sammen med 
festeholderne som bestilles separat.
Materiale: Polypropylen

Fester til bekken og bekkenholder
80209435 
Monteres godt under setet for å muliggjøre 
bruk av bekkenholdere. Utstyrt med 
skrutrekker. Komplett sett.
Materiale: Polyamid

Lav montering av bekken/bøtte
80209259 
Brukes når du vil ha bekkenet/bøtta 
plassert lavere under setet. Monteres med 
bekken eller bøtteholderne. Senker bekken/
bøtteholderne med 6 cm.
Materiale: Polypropylen.

Tilbehør - utvalg 
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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


