
Etac My-Loo
Toalettforhøyer med  
fast montering



Etac My-Loo
Vinner, NAV-avtale Hygienehjelpemidler, DK 26 / DK 27.

Med en unik, patentert armstøtteløsning, velformet sete og rask, enkel montering, gir nye 
My-Loo trygg støtte, høy komfort og enkel håndtering. Toalettforhøyere passer de fleste 
toaletter og sitter stødig på plass.

Utviklet for selvstendighet og  
verdighet
My-Loo gir brukere med nedsatt mobilitet eller problemer 
med balansen mulighet til å klare toalettbesøk på en trygg 
og selvstendig måte.  
Forhøyet sete og stabile armstøtter gjør det enklere 
å sette seg ned og reise seg opp fra toalettet. Stor 
seteåpning og sjenerøs intimutsparing gir bedre 
tilgjengelighet ved personlig hygiene.  

Fås i tre varianter 
Etac My-Loo med fast montering fås med setehøyder 2, 
6 og 10 cm. Med sin moderne, diskret design passer My-
Loo godt inn i de fleste toalett/bad.

Etac My-Loo med fast montering Art. nr. HMS nr.
My-Loo med armstøtte, 20 mm 80301510 295487
My-Loo med armstøtte, 60 mm 80301511 297341
My-Loo med armstøtte, 100 mm 80301512 292198

 

Vekt
My-Loo med armsøtte, 20 mm: 3.2 kg 
My-Loo med armstøtte, 60 mm: 3.4 kg 
My-Loo med armstøtte, 100 mm: 3.7 kg

Maks brukervekt
150 kg 

Materiale
Armstøtte: Polypropylen 
Sete/Lokk: Polypropylen 
Fester: Rustfritt stål, Polypropylen, TPE 

Design
Myra Industriell Design AB

Rengjøring

     

Bruk rengjøringsmiddel med pH 5-9 eller desinfeksjonsmiddel 70%. Produktet kan vaskes 
i dekontaminator på 85°C i 3 minutter.
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Egenskaper
Regulerbare armstøtter
Med en unik, patentert løsning kan 
armstøttene enkelt og raskt høyderegulereres  
etter behov. Armstøttene felles enkelt opp og 
ned uten klemfare for brukeren.   
Ved f.eks. dårlig plass ved siden av vask/dusj 
kan My-Loo brukes med kun en armstøtte.

Romslig og praktisk
Sjenerøs utsparing og ekstra stor seteåpning 
gir meget god tilgjengelighet.  
Toalettforhøyerens utforming gir god plass 
rundt setet for alle kroppsformer.

Trygghet og komfort
Med stabile, grepsvennlige armstøtter og et 
velformet sete gjør My-Loo toalettbesøket 
trygt og komfortabelt for brukeren.  
For ekstra komfort kan man bestille myksete 
som tilvalg.

Enkel montering 
Etac My-Loo installeres enkelt og raskt 
medf en ny, innovativ løsning. Praktiske 
hurtigmuttere gjør det mulig å feste 
toalettforhøyeren ovenfra. Setet og 
armstøttene klikkes så smidig ned i festene.

Stabil
My-Loo med fast montering er festet stabilt 
på toalettet plass og har en maks brukervekt 
på 150 kg. For ytterligere støtte og økt 
vektbelastning kan man legge til støtteben 
som tilvalg. Dette gir en maks brukervekt på 
200 kg.

Rengjøring
Den rene, glatte overflaten er enkel å tørke av 
med en fuktig klut. Ved behov for ytterligere 
rengjøring, kan setet og armstøttene tas 
enkelt ut av festene og like enkelt settes på 
plass igjen.

Mål

Art. nr. Høyde   
armstøtter

Bredde/ 
Lengde

Innvendige  
mål Høyde

Bredde 
melllom  

armstøtter

Total  
bredde

Festebredde 
(maks toalett- 

bredde )

Mål mellom  
hull

80301510 215/245/285 mm 360/400 mm 215/285 mm 20 mm 480 mm 570 mm 400 mm c/c 123-203 mm

80301511 175/205/245 mm 360/400 mm 230/360 mm 60 mm 480 mm 570 mm 400 mm c/c 123-203 mm

80301512 135/165/205 mm 360/400 mm 230/360 mm 100 mm 480 mm 570 mm 400 mm c/c 123-203 mm

My-Loo med armstøtter  
2 cm

My-Loo med armstøtter  
6 cm

My-Loo med armstøtter  
10 cm
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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
Vanemveien 1, 1599 Moss
Telefon 815 69 469 
Epost hovedkontor.norge@etac.com

Tilbehør
Mykt sete
80301604 
Ergonomisk formet med fin mykhet.  
Gir god avlastning og behagelig støtte.  
Materiale: Polyuretan

Støtteben
80301603
For ekstra stabilitet. Øker maksimal 
brukervekt til 200 kg. Sammenleggbar. 
Materiale: Aluminium, polyamid,  
polypropylen, TPE, rustfritt stål 

Oppbevaringskurv
80301602
Monteres på armstøtten.
Materiale: Polyamid, polyester/nett,  
rustfritt stål 

Armstøtter
80301606 
Faste armstøtter.  
Kommer par (høyre og venstre armstøtte). 
Materiale: Polypropylen

Toppmonteringssett inkl. støtteben
80301626
For toaletter uten gjennomgående 
monteringshull. Kan kun brukes med 
de medfølgende støttebena. Passer til 
monteringshull Ø20mm.  
Materiale: Aluminium, polyamid, rustfritt stål.

Toalettpapirholder
80301601
Monteres i armstøtten.
Materiale: Polyamid, rustfritt stål

Sikkerhetsbøyle 
80303034
For ekstra sikkerhet og støtte. Festes i 
armstøtten. L60.5 cm 
Materiale: Aluminium, polyethylen.


