
Etac Hygiejne
Hjælpemidler til bad og toilet
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Etac Hygiejne – Diskret og funktionelt design
For Etac er målet, at ethvert menneske uanset fysiske forudsætninger, skal have frihed til at skabe sin egen tilværelse og hverdag på 
sine egne vilkår. 

Dette gør sig også gældende for intime situationer som for eksempel personlig hygiejne. 

Vi laver hygiejne hjælpemidler, der er designet med henblik på funktionalitet og komfort for såvel bruger som hjælper. Etac hygiejne 
produkter er af høj kvalitet og med gennemtænkte detaljer, som gør forskellen i det daglige liv.
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Etac Rex er et stabilt og sikkert armlæn som giver dig tryghed ved toilettet. Det smarte design gør, at 
armlænet tager meget lidt plads, også når det er slået op. De ligger op ad væggen og er ikke i vejen. Og 
takket være den vinklede form så er de altid nemme at nå og få greb om. De er konstrueret så de kan foldes 
ned behageligt og smidigt. 

Etac Rex er produceret i materiale af høj kvalitet, for at give et stabilt greb og sikker support når du mest har 
brug for det.

 

Støtte designet til dig
Etac Rex fås i tre forskellige længder og kan bestilles med eller uden støtteben. Vælg en variant der passer 
dig, dit badeværelse og dine behov. Støttebenene øger den maksimale brugervægt til 150 kg.

Enkel montering på væggen og passer ind i alle badeværelsesmiljøer.

Etac Rex toiletarmlæn
Sikrer miljøet omkring toilettet

Egenskaber
• Sikker og stabil

• Komfortabelt greb

• Nem at rengøre

• Smart design
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Etac Rex toiletarmlæn HMI-nr.  Varenr. 
- Toiletarmlæn Rex 60 cm 102351 81705010
- Toiletarmlæn Rex 70 cm 102352 81705020
- Toiletarmlæn Rex 70 cm
  med støtteben 102354 81705030
- Toiletarmlæn Rex 85 cm 102353 81705040
- Toiletarmlæn Rex 85 cm
  med støtteben 102355 81705050

Vægt  
60 cm: 2,7 kg 
70 cm: 2,9 kg 
85 cm: 3,3 kg
Støtteben: 0,7 kg

Materiale Aluminium, polyurethan, ABS plastik, polypropylen. 
Støtteben: Aluminium, polyamid, TPE, rustfrit stål.

Farve Hvid med grå detaljer.

Max. brugervægt  
Etac Rex 60/70 cm: 135 kg
Etac Rex 85 cm: 100 kg
Med støteben: 150 kg

Rengør produktet med et produkt uden opløsningsmidler (pH værdi 5-9) eller med et 
70% desinfektionsmiddel. Kan dekontamineres/renses ved max. 85º om nødvendigt.

Etac Rex fås i tre forskellige længder og 
i varianter med eller uden støtteben.

3 min

85°C
185°F

3 min

85°C
185°F

60/70/85 cm

15,5 cm15,5 cm

Toiletpapirholder 
Toiletpapirsholder i rustfrit stål som fast-
gøres på armlænet 

 81706001

Opbevaringskurv 
Opbevaringskurv i polyester/mesh 
(fintvævet net) som fastgøres på 
armlænet.

 81706003

Skruesæt
Skruer og rawplugs til montering i beton, 
krydsfiner eller træ. 

T6S 8x80 DIN 571 A2 81706004

Tilbehør
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OptimaL er en moderne og funktionel toiletstøtte. De runde håndgreb sikrer brugeren optimal støtte ved oprejs-
ning. Armstøtten låses automatisk i opslået stilling, for at sænke armstøtten igen trækkes let i håndtaget under 
armstøtten. Beslaget til OptimaL fylder ikke meget og er let at montere på væggen.

OptimaL toiletarmlæn

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

OptimaL toiletstøtte 43475 80303006

Toiletpapirholder

Beskrivelse Varenr.
Komplet 83030001

Tilbehør

Teknisk information OptimaL toiletstøtte

Længde ( armstøtte ) 73,5 cm

Højde ( fra gulv til armstøtte ) 80,0 cm

Højde ( opklappet armstøtte ) 149,0 cm

Vægophæng B 10,4 x H 11,0  cm

Vægt 3,1 kg

Materiale Polypropen / pulverlakeret stålrør

Farve Hvid og grå

Maks. brugervægt 150 kg

max 
85C
3 min 

max
150 
kg

alkali
ph
min 6

 

Egenskaber
• Moderne og funktionel armstøtte

• Kan betjenes med en hånd

• Gør toiletbesøg nemmere
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Egenskaber
• Kan monteres både inde og ude

• Behageligt og skridsikkert greb

• Rengøringsvenligt design

Støttehåndtaget Handy er designet til montering såvel inde som ude. Overfladen på støttehåndtaget har ribber i 
blødt materiale, som gør håndtaget sikkert at holde ved. Støttehåndtaget fås i 4 forskellige størrelser og er udført 
i et rengøringsvenligt design uden skarpe kanter. 

Handy støttehåndtag

Teknisk information Handy støttehåndtag

Støttehåndtag, længde, lige 30, 40 og 60 cm

Støttehåndtag, længde, vinklet 40 cm 

Bredde på støttehåndtag 3,5 cm

Omkreds på støttehåndtag 10 cm

Materiale Hård plast med skridsikker gummi

Farve Hvid og grå

Maks. brugervægt 160 kg

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Handy støttehåndtag, lige 30 cm 45119 80210040

Handy støttehåndtag, lige 40 cm 45120 80210042

Handy støttehåndtag, lige 60 cm 45133 80210044

Handy støttehåndtag, vinklet 40 cm 45121 80210046

max 
85C
3 min 

max
160 
kg

alkali
ph
min 6

 



Etac Flex støttehåndtag er det perfekte valg, når du har brug for støtte i badeværelset. Med sit fleksible 
modulsystem er det enkelt at tilpasse støttehåndtagene på en måde, som passer både dig og dit 
badeværelsesmiljø.

Lette at opsætte og lette at bruge
Montér med skruer eller lim. Vælg det som passer bedst til dig og dit badeværelse. Det rene skandinaviske design 
er tilpasset dit badeværelse, og man kan vælge mellem 2 farver - hvid og grå.

Trygt greb
Støttehåndtagets gennemtænkte form og overflade giver et stabilt greb, selvom hænderne er våde. Triangulær 
form og behageligt tommelfingergreb øger trygheden.
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Etac Flex støttehåndtag
Innovativt design der skaber muligheder

Egenskaber
• Enkle at tilpasse

• Trygt greb

• Nem at rengøre

• Opsætning på to  
     måder - lim eller skruer
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Etac Flex passer perfekt ind i baderumsmiljøer

*For at tilføje et eller flere støttehåndtag til et 30 cm, 60 cm eller 90 cm i kombination, er det nødvendigt at bestille  
Etac Forlænger Flex.

Etac Flex monteret med skrue HMI-nr. Varenr.
- Flex 30 cm hvid 102373 81707110
- Flex  60 cm (2 x 30 cm) hvid 102374 81707120
- *Forlænger Flex 30 cm hvid 102386 81706110
- Flex 30 cm grå  81707310
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) grå  81707320
- *Forlænger Flex 30 cm grå  81706310

Etac Flex monteret med lim  Varenr.
- Flex 30 cm hvid 102379 81707210
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) hvid 102380 81707220
- *Forlænger Flex 30 cm hvid 102388 81706210
- Flex 30 cm grå  81707410
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) grå  81707420
- *Forlænger Flex 30 cm grå  81706410

Vægt  0,35 kg per del  

Max. brugervægt  100 kg 

Materiale Polypropylen 

Farve Hvid eller grå

Rengør produktet med et produkt uden opløsningsmidler (pH 
værdi 5-9) eller med et 70% desinfektionsmiddel. Kan dekonta-
mineres/renses ved max. 85º om nødvendigt.

3 min

85°C
185°F

3 min

85°C
185°F

Etac Flex et modulært fleksibelt system, som giver mange 
muligheder i forhold til positionering af støttehåndtagene. 
Vælg en vinkel imellem -90º til + 90º efter dit behov.

35,5 cm

30 cm

65,5 cm

60 cm 

95,5 cm

90 cm

7,9 cm

5,5 cm
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Et brusebad er fantastisk og vi synes alle skal kunne nyde denne hverdagsluksus og samtidig være sig selv. Etac 
Relax er en vægmonteret brusebadestol, som kan monteres i de fleste badeværelser, uden at gå på kompromis 
med hverken sikkerhed eller komfort.

Altid tilgængelig, men ikke pladskrævende da sædet nemt kan foldes op.

Tilpasset til dig
Hvordan bevæger du dig i brusenichen, hvor meget støtte har du brug for, og hvilken variant passer bedst til dine 
behov? Etac Relax fås i 2 farver og 6 forskelle varianter - det betyder, at der fås en model, der passer lige til dig.

Etac Relax brusebadestol
Skandinavisk design til det moderne badeværelse
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Etac Relax brusebadestol HMI-nr.  Varenr. 
- Relax hvid 83888 81703010
- Relax hvid, med armlæn 83889 81703020
- Relax hvid, med støtteben 83894 81703030
- Relax hvid, med armlæn og støtteben 83896 81703040
- Relax hvid, med armlæn og rygpude 83895 81703060
- Relax hvid, med armlæn, rygpude og støtteben 83897 81703050 
    
- Relax grå 102356 81708000
- Relax grå med armlæn 102357 81708010
- Relax grå med støtteben 102358 81708020
- Relax grå med armlæn og støtteben 102359 81708030
- Relax grå med armlæn og rygpude 102361 81708050
- Relax grå med armlæn, rygpude og støtteben 102360 81708040

Farve
hvid eller grå

Max. brugervægt
Med støtteben: 150 kg
Uden støtteben: 125 kg

Materiale
Sæde: Polypropylen
Armlæn: Polypropylen og TPE
Ben: aluminium og rustfri stål
Dupsko: TPE

Rengør produktet med et produkt uden opløsningsmidler (pH værdi 
5-9) eller med et 70% desinfektionsmiddel. Kan dekontamineres/
renses ved max. 85º om nødvendigt.

3 min

85°C
185°F

3 min

85°C
185°F

Skruer til montering medfølger ikke. Må kun monteres på vægge med tilstrækkelig vægtbæringskapacitet.  
Montering skal foretages af kvalificeret person.

Find mere information i Etac Relax håndbogen på www.etac.dk 

Tilbehør
Rygpude
Blød og varmereflekterende 
rygpude. Monteres let på væggen 
med selvklæbende velcro. Farve: 
Hvid.
 81704060

Skruesæt
Skruer og rawplugs til montering i 
beton, krydsfiner eller træ.
 84006130

Støtteben
For ekstra stabilitet til brugere op til 
150 kg. Specialdesignede dupsko. 
Kan indstilles individuelt for optimal 
tilpasning til gulvets hældning.
Hvid 81704050
Grå 81708070

Egenskaber
• Kompakt og pladsbesparende

• Funktionelt design

• Armlæn med sikkert greb

• Kun tre skruer i væggen
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Easy badetaburet

Easy er en lille taburet, som indgår i Swift bade- og toiletstolsserie. En komfortabel og enkel taburet som også 
leveres i en udgave med drejeligt sæde. De højderegulerbare ben kan enkelt justeres og dupskoene tilpasser sig 
efter gulvets overflade. Easy er udført i et rengøringsvenligt design med afrundede kanter. 
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Teknisk information Easy badetaburet

 

Sædebredde Omkreds på 40 cm

Højderegulerbar 42,0 - 57,0 cm

Vægt 2,75 kg

Materiale Polypropen og aluminium

Farve Grå

Maks. brugervægt 150 kg

max 
85C
3 min 

max
150 
kg

alkali
ph
min 6

 

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Easy badetaburet med drejeskive 73514 81901050

Easy badetaburet, grå 73518 81901010

Tilbehør

Blødt sæde (kun til 81901010) 80209501

Højderegulerbar 
uden brug af 
værktøj

Dupskoene giver et 
godt greb, og sikrer 
stabiliteten

Blødt og drejeligt 

sæde
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Edge badetaburet

Edge er en lille badetaburet, som indgår i Swift bade- og toiletstolsserie. En af de bedste egenskaber ved Edge er, 
at den optager minimal plads i f.eks. brusekabinen. Det skridsikre trekantede sæde gør det letftere for brugeren 
at rejse sig fra taburetten. Edge er udført i et rengøringsvenligt design med afrundede kanter.



Egenskaber
• Enkelt design

• Funktionel

• Højderegulerbar
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Teknisk information Edge badetaburet

Totalbredde 52,0 cm

Sædebredde 45,0 cm

Højderegulerbar 42,0 - 57,0 cm

Vægt 2,6 kg

Materiale Polypropen og aluminium

Farve Grå

Maks. brugervægt 130 kg

max 
85°C
3 min

max
130 
kg

alkali
ph
min 6

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Edge badetaburet 44468 81801010

Reservedel:

Dupsko, sæt af 3 stk. One size 84005063
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Swift er en diskret og funktionel badetaburet, som ved hjælp af tilbehøret kan ændres til mange varianter. 
Monteringen er yderst enkel og det er nemt at ændre badetaburetten til en komplet badestol uden brug af 
værktøj. Swift er konstrueret, så den let tilpasser sig niveauforskelle. Overfladen på sæde, ryg- og armlæn er med 
skridsikkert mønster.

Swift badetaburet
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max 
85°C
3 min

max
130 
kg

alkali
ph
min 6

Badetaburet Med armlæn Med ryg Med ryg og armlæn

Teknisk information Swift badetaburet

Bredde, total med armlæn 56,0 cm

Højde, total med ryglæn 80,0 - 95,0 cm

Dybde, total med ryglæn 50,0 cm

Sæde B 54,0 - D 41,0 cm

Sædehøjde, regulerbar 42,0 - 57,0 cm

Bredde mellem armlæn 45,0 cm

Vægt, badetaburet 3,10 kg

Vægt, badetaburet med armlæn 3,90 kg

Vægt, badetaburet med armlæn og ryg 4,70 kg

Materiale Polypropen / aluminium

Farve Grå

Maks. brugervægt 130 kg

Ryg

Beskrivelse Varenr.
One size 84005069

Blød rygpude

Beskrivelse Varenr.
One size 84005072

Armlæn, par

Beskrivelse Varenr.
One size 84005074

Blød sædepude

Beskrivelse Varenr.
One size 84005073

Sæbeskål / bruseholder

Beskrivelse Varenr.
One size 80209266

Tilbehør

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Swift badetaburet 30131 81701410

Swift badetaburet m/armlæn 30139 81701420

Reservedele

Ben, sæt af 4 stk. 84005062

Dupsko, sæt af 4 stk. 84005063

Egenskaber
• Skridsikkert mønster

• Funktionel og enkel

• 1 Badetaburet, 8 varianter

• Lav vægt



Fresh badebræt

Fresh badebræt er nemt at tilpasse det enkelte badekar ved hjælp af praktiske kantstop, som fastgøres mod ba-
dekarrets inderside uden brug af værktøj. Over fladen er forsynet med et skridsikkert mønster samt huller, så van-
det kan løbe af.

Håndtaget (tilbehør) har en praktisk udformning og øger brugerens sikkerhed.
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Egenskaber
• Forsynet med skridsikkert mønster samt huller

• Nemt at tilpasse

• Lettere ind- og udstigning af badekar

Teknisk information Fresh badebræt

Længde 69,0 eller 74,0 cm

Bredde  27,0 - 36,0 cm

Højde 4 cm (eksl. kantstop)

Vægt 1,9 eller 2,0 kg

Materiale Polypropen / Kantstop: Polypropen med TPE-overflade

Max brugervægt 150 kg

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Fresh badebræt - 69,0 cm 20616 81600011

Fresh badebræt - 74,0 cm 20617 81600021

Tilbehør:

Støttehåndtag - orange. One size 81600040

max 
85C
3 min 

max
150 
kg

alkali
ph
min 6

 

36 cm

27 cm
30 cm

Fresh her vist med tilbehør

Fresh her vist med tilbehør
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Swift fritstående toiletstol er en enkel og funktionel toiletstol, som med sit diskrete design kan indgå som en 
naturlig del af indretningen i f.eks. et soveværelse. Swift toiletstol er højderegulerbar, hvilket gør det lettere for 
brugeren selv at sætte sig og rejse sig. 

Swift fritstående toiletstol
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Teknisk information Swift fritstående toiletstol

Bredde, total med armlæn 56,0 cm

Sædebredde 54,0 cm 

Bredde, mellem armlæn 45,0 cm

Sædehøjde, regulerbar 42,0 - 57,0 cm

Sædeåbning, Bredden, målt foroven / målt forneden 21,5 / 18,5 cm

Sædeåbning, Dybden, målt foroven / målt forneden 30,0 / 23,0 cm

Bækken, højde 18,0 cm

Vægt 5,4 kg

Materiale Polypropen / aluminium

Farve Grå

Maks. brugervægt 130,0 kg

Egenskaber
• Diskret design

• Stabil toiletstol

• Højderegulerbar

• Lav vægt

max 
85°C
3 min

max
130 
kg

alkali
ph
min 6

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Swift fritstående toiletstol leveres som 
standard med bækken, bækkenlåg, ryg-  
og sædepude 

44430 81702030

Ryglæn

Beskrivelse Varenr.
One size 84005069

Pude til ryg, 1 cm polster

Beskrivelse Varenr.
One size 84005065

Armlæn, par

Beskrivelse Varenr.
One size 84005074

Sæbeskål/lågholder

Beskrivelse Varenr.
One size 80209266

Sædepude, 2 cm polster

Beskrivelse Varenr.
One size 84005064

Bækken

Beskrivelse Varenr.
Bækken 84005066
Låg med
håndtag 84005067

Ben og dupsko

Beskrivelse Varenr.
Ben, 4 stk. 84005062
Dupsko, 4 stk. 84005063

Reservedele

Tilbehør
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Swift fritstående toiletforhøjer er udviklet og designet til brugere, som har behov for en forhøjer over toilettet. Den 
har et enkelt design og den er let at højdeindstille uden brug af værktøj. På Swift fritstående toiletforhøjer giver 
armlænene god støtte til brugeren. Med en vægt på kun 3,9 kg er toiletforhøjeren let at placere over toilettet og 
flytte derfra igen. Swift toiletforhøjer er udført i et rustfri og rengøringsvenligt materiale.

Swift fritstående toiletforhøjer
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Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Swift fritstående toiletforhøjer 44429 81702020

Teknisk information Swift fritstående toiletforhøjer

Bredde, total med armlæn 56,0 cm

Højde, total med ryglæn 80,0 - 95,0 cm

Dybde, total med ryglæn 47,0 - 50,0 cm

Sæde B 54,0 - D 41,0 cm

Sædehøjde, regulerbar 42,0 - 57,0 cm

Bredde mellem armlæn 45,0 cm

Vægt, badetaburet 3,10 kg

Vægt, badetaburet med armlæn 3,90 kg

Vægt, badetaburet med armlæn og ryg 4,70 kg

Materiale Polypropen / aluminium

Farve Grå

Maks. brugervægt 130 kg

max 
85°C
3 min

max
130 
kg

alkali
ph
min 6

Armlæn, par

Beskrivelse Varenr.
One size 84005074

Sæbeskål/lågholder

Beskrivelse Varenr.
One size 80209266

Bækken

Beskrivelse Varenr.
Bækken 84005066
Låg med
håndtag 84005067

Dupsko

Beskrivelse Varenr.
Dupsko, 4 stk. 84005063

Reservedele

Tilbehør

Egenskaber
• Stabil og sikker

• Skridsikkre dupsko

• Lav vægt
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Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer er en stabil og funktionel toiletforhøjer. Det almindelige toilet sæde med låg 
løftes blot og skal ikke afmonteres. Efter justering sidder Hi-Loo sikkert og stabilt på toiletkummen og er klar til 
brug. Toiletforhøjeren er nem at afmontere og overfladen er let at rengøre.

Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer
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Hi-Loo er nem at tilpasse til de fleste toiletkummer ved hjælp af enkle justerbare kantstop.

35
,5

 c
m

39
 c

m

20,5 cm

35,5 cm

Egenskaber
• Stabil og funktionel

• Rengøringsvenlig

• Nem montering/afmontering

• Lav vægt

Teknisk information Hi-Loo

Højde 6,0 eller 10,0 cm

Sædeåbning, bredde målt forneden 19,0 cm

Sædeåbning, dybde målt forneden 27,0 cm

Vægt 1,1 kg og 1,5 kg

Materiale Polypropen / polyethylen / Kantstop: ABS/PC

Maks. brugervægt 150 kg

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer - 6 cm 12486 80301065

Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer - 10 cm 12488 80301105

max 
85C
3 min 

max
150 
kg

alkali
ph
min 6
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Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer er en stabil og funktionel toiletforhøjer, som er med til at sik-
re en tryg og sikker forflytning til og fra toilettet. Det ergonomiske sæde har udskæring til per-
sonlig hygiejne. Hi-Loo har enkle former og en glat overflade, hvilket gør den let at rengøre.  
Afstanden mellem hullerne i toiletkummen skal være mindst 9,5 cm og maks. 30,5 cm.

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer
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min. 355 mm

35
,5

 c
m

39
 c

m

20,5 cm

35,5 cm

Egenskaber
• Fås med eller uden armlæn

• Stabil og funktionel i diskret design

• Nem montering/afmontering

• Rengøringsvenlig

Teknisk information Hi-Loo

Højde 6,0 eller 10,0 cm

Højde, skråtstillet med armlæn For: 6,0 cm - Bag: 10,0 cm

Vægt uden armlæn 2,4 kg eller 3,0 kg

Vægt med armlæn 4,9 kg eller 5,8 kg

Vægt skråtstillet med armlæn 4,9 kg

Højde (fra sæde til overkant af armlæn) 23,0 cm

Bredde (fra sæde til yderkant af armlæn) 12,0 cm

Bredde (ydermål armlæn) / (mellem armlæn) 60,0 cm / 49,0 cm

Sædeåbning, bredde målt forneden 19,0 cm

Sædeåbning, dybde målt forneden 27,0 cm

Materiale Polypropen / aluminium / pulverlakeret stålrør

Minimum afstand fra monteringshuller til cisterne 2,5 cm

Maks. brugervægt 150 kg

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer uden armlæn, 6 cm 16093 80301106

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer uden armlæn, 10 cm 16094 80301107

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn, 6 cm 16095 80301316-2

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn, 10 cm 16096 80301317-2

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer skråtstillet med armlæn 18556 80301318-2

Tilbehør

Tværlås, L: 60,5 cm 80303034

Toiletpapirholder, komplet 83030001

max 
85C
3 min 

max
150 
kg

alkali
ph
min 6

 

Med den nye forbedrede snap-funktion, monterer man hurtigt og enkelt Hi-Loo 
sædet. En kliklyd sikrer, at sædet er korrekt monteret. For at fjerne sædet, skal 
man blot trække i de to orange knapper og derefter løfte sædet af.  
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Cloo er en stabil og funktionel toiletforhøjer udført i et diskret design. Toiletforhøjeren kan slås op og tillader stående brug, 
uden at bruger skal holde på sædet. Cloo er med sine afrundede kanter og sit ergonomisk udformede sæde rengøringsvenlig. 
Cloo toiletforhøjer kan indstilles i 3 forskellige højder, 6 cm, 10 cm og 14 cm. Leveres som standard indstillet til en højde på  
10 cm. Når fæstebeslaget er monteret og en højde på 6 cm ønskes, fjernes blot de 4 forhøjningsklodser. Der kan 
altid ændres på højden uden at løsne fæstebeslaget. For at opnå en højde på 14 cm bestilles endnu et sæt 4 cm 
forhøjningsklodser. Cloo fås med og uden armlæn. Det er dog muligt at eftermontere armlæn på en Cloo. 

Cloo fastmonteret toiletforhøjer
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Indstillingsmuligheder

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Cloo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn 44519 80301214

Cloo fastmonteret toiletforhøjer 44496 80301204

Teknisk information Cloo fastmonteret toiletforhøjer

Åbning: Dybde x Bredde  29 x 22 cm

Sæde bredde  40 cm

Sæde justering  6/10/14 cm 

Armlænshøjde fra sædets top 21 cm

Total bredde uden armlæn 40 cm

Total bredde med armlæn 60 cm

Bredde mellem armlæn 49 cm

Vægt med armlæn 4,8 kg

Vægt uden armlæn:  3,3 kg

Materiale Polypropen / polymid / aluminium

Farve Hvid / grå

Maks. brugervægt 150 kg

 

Armlæn

Beskrivelse Varenr.
Komplet sæt 80301220

Forhøjningsklodser

Beskrivelse Varenr.
4 stk., 4 cm 80301221

Tilbehør

max 
85C
3 min 

max
150 
kg

alkali
ph
min 6

 

Egenskaber
• Stabil og funktionel

• Kan leveres med og uden armlæn

• Kan indstilles i 3 højder



30 Hygiejne   |   Etac A/S

Supporter er et enkelt og funktionelt toiletarmlæn, som monteres direkte på toilettet. Supporter fås i to varianter, 
en med fast armlænshøjde og en med justerbar armlænshøjde. På begge varianter er armlænene opklappelige og 
aftagelige. Supporter leveres med både låg og sæde og passer til de fleste toiletter. Afstanden mellem hullerne i 
toiletkummen skal være mindst 9,5 cm og maks. 30,5 cm.

Supporter toiletarmlæn
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Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Supporter toiletarmlæn 12094 80303112-2

Supporter toiletarmlæn, højdeindstillelig 16447 80303018-2

Teknisk information Supporter toiletarmlæn

 Standard fast armlænshøjde  Standard indstillelig armlænshøjde

Højde (fra sæde til overkant af armlæn) 25,0 cm 20,7 eller 27,5 eller 34,2 cm

Bredde (fra sæde til yderkant af armlæn) 12,0 cm 12,5 cm

Længde (armlæn) 41,5 cm 41,5 cm

Bredde (ydermål armlæn) 60,0 cm 62,3 eller 51,3 cm

Bredde (mellem armlæn) 49,0 cm 52,5 eller 33,7 cm

Vægt 5,0 kg 5,8 kg

Maks. brugervægt 150 kg 130 kg

Materiale Polypropen / aluminium / pulverlakeret stålrør

Beslag til alarm

Beskrivelse Varenr.
Komplet sæt 80303027

Toiletpapirholder

Beskrivelse Varenr.
Komplet 83030001

Tilbehør

Egenskaber
• Diskret design

• Enkel og funktionel

• Med opklappelige og aftagelige armlæn

max 
85C
3 min 

max
150 
kg

alkali
ph
min 6

 

29
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24,0 cm

38 cm

Supporter toiletarmlæn, højdeindstillelig
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Clean er en stabil højdejusterbar bade- og toiletstol. Tryg, enkel og sikker for både brugere og hjælpere. Hver de-
talje på Clean er udformet for at lette bad og toiletbesøg for både bruger og hjælper. Sædet er helt åbent bagtil, 
hvilket gør intimhygiejnen nemmere. Fodpladen sidder fast på stolen og er altid tilgængelig for brugeren. Den 
kan let skubbes ind under stolen og Clean kan stadig køres helt ind over toilettet. Clean er i et rengøringsvenligt 
design uden samlinger, hvilket betyder, at der ikke står vand i rørerne. Derudover har sæde, ryg og fodstøtte en 
skridsikker overflade, således brugeren altid sidder sikkert og trygt. På alle 4 hjul er der bremser, som også sikrer 
mod drejning af hjul.

For brugere som kan og vil klare sig selv, findes Clean nu også med 24” drivhjul. Clean med drivhjul er stabil, 
velafbalanceret og letkørende. Brugeren sidder sikkert og bremserne er let tilgængelige og sidder ikke i vejen ved 
sideværtsforflytning. Tilbehørsprogrammet gør Clean meget fleksibel og nem at tilpasse den enkelte brugers behov.

Clean bade- og toiletstol
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Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Clean højdejusterbar bade- og toiletstol, hvid 102721 80229208

Clean med drivhjul, hvid 102722 80229276

Clean med drivhjul, lagune grøn 102722 80229216

Teknisk information Clean bade- og toiletstol

 Clean højdejusterbar Clean med drivhjul

Bredde 54,0 cm 69,0 cm

Højde 102,0 - 114,5 cm 107,0 cm

Længde uden fodstøtte 56,5 cm 74,0 cm

Sædebredde 48,0 cm 48,0 cm

Sædehøjde 47,5-60,0 cm 55,0 cm

Armlæn, bredde imellem 43,5 cm 43,5 cm

Armlænshøjde 22,0 cm 22,0 cm

Armlænslængde 36,0 cm 36,0 cm

Hjul 12,5 cm 12,5 cm (forhjul)

Frihøjde for toilet 42,0 - 54,5 cm 49,5 cm

Vægt 14,2 kg 20,0 kg

Materiale Polypropen / polyamid / pulverlakeret stålrør Polypropen / polyamid / Pulverlakeret stålrør 

Farve Hvid Hvid og lagune grøn

Maks. brugervægt 130,0 kg 130,0 kg

Clean højdejusterbar Clean med drivhjul

Egenskaber
• Stabil

• Bredt tilbehørsprogram

• Letkørende

• Aftagelige armlæn

3 min

85°C
185°F
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Blød rygstøtte
80209225
Justerbar med velcrostropper 
Kan vaskes ved max 60° C.

Sidestøtter
80209509
Justerbar bredde.  
Materiale: Polyester stof, velcro, 
polyethylen. vaskes ved max. 60° C.

Tværlås
80209246
Monteres på armlænene 
Materiale: Aluminium, cellular  
polyethylen, polypropylen.

Sikkerhedsbælte
80209034
Monteres på ryglænets bagside. 
Materiale: Polyester.

Hoftebælte
80209440
Justerbar længde, velcrostropper. 
Materiale: Polyester.

Brystbælte
80209442
Justerbar længde. Monteres på 
ryglænet. OBS! Skal altid benyttes 
sammen med hoftebæltet ovenfor.  
Materiale: Polyester.

Komfort Kit
80209237
Inkluderer både komfortsæde og 
komfortryglæn.  
Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes

Komfortsæde Blødt
Sædeåbning, bredde 15 cm:  80209301 
Sædeåbning, bredde 18 cm:  80209227
Et blødt formstøbt sæde i 2 versioner: 
Smal eller bred åbning. 
Materiale: polyurethan. 
Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.

Komfortryglæn
80209228 
En blød rygstøtte med integrerede 
armlænspuder.  
Materiale: polyethylen.  
Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.

Komfortarmlæn
80209226
Bløde og varme.
Materiale: polyethylen.  
Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.

Sædepude, Protect
80209245
Luftpude med justerbart lufttryk. 
Sædeåbning: 21 cm. 
Materiale: Neopren.  
Vaskes ved max: 60° C.

Blød sædepude
Grå: 80209260
Varmereflekterende med non-slip 
overflade. Åbning 17 cm. 
Materiale: polyethylen. Vaskes ved max. 
60° C eller afsprittes.

Blød rygpude
Grå: 80209261
Varmereflekterende med non-slip 
overflade.  
Materiale: polyethylen. Vaskes ved max. 
60° C eller afsprittes.

Blød sædepude uden åbning
80209247
Når der er behov for et helt sæde. 
Materiale: polyethylen. Vaskes ved max. 
60° C eller afsprittes.

Sæbeskål
Grå: 80209266
Fastgøres på siden af sædet.Indbygget 
holder til brusehovedet.
OBS! Passer ikke på Clean 24”.
Materiale: Polypropylen. 

Bækken
Bækken, grå: 80209254
Bækken inkl. låg med håndtag, grå: 
80209255
Låg med håndtag, grå: 80209256
Materiale: polypropylen.

Tilbehør
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Tilbehør

Tilbehør (kun) til Clean Højdejusterbar

Bækkenholder
Grå: 80209257
Passer både bækken, sengebækken og 
alm. hospitalsbækken med tynd kant.

Spand med håndtag og låg
80302026
Spandeholder er ikke inkluderet. 
Materiale: Polypropylen.

Spandholder
Grå: 80209258
Passer Spand med håndtag og låg og 
andre spande med tyk kant. Materiale: 
Polypropen.

Adapter til lav montering af 
bækken/spand
Grå: 80209259
Fastgøres til spand/bækkenholder. 
Sænker spand/bækkenholderen med 6 
cm. Materiale: Polypropen.

Engangsbækkener, 50 stk.
80209282
Stærke og faste. 50 stk.

Engangsbækkenholder kit
Grå: 80209229
Passer til engangsbækkener.

Opklappelige fodstøtter
80209250
Aftagelige og højdejusterbare. 
Monteringskit er inkluderet.  
Materiale: pulverlakeret aluminums-
rør og polypropylen fodplader.

Benstøtte, vinkelregulerbar
Højre: 80209252
Venstre: 80209253
Monteringskit er inkluderet.  
Materiale: ABS plastik, rustfrit stål
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Øvrige produkter
Rufus Plus badebræt

Beskrivelse Varenr.
L: 68 cm 81202001
L: 73 cm 81202002 
 
Tilbehør: 
Støttehåndtag 
Orange. One Size      81600040

Kaskad toiletforhøjer

Beskrivelse Varenr.
One size 80302012

Rufus badekarstol  
med ryglæn og udskæring

Beskrivelse Varenr.
70 cm 81506011
74 cm 81506012

Rufus Plus badestol

Beskrivelse Varenr.
One size 81208015

Stabel badeskammel

Beskrivelse Varenr.
One size 81204002

Tangen åbnes og papi-
ret anbringes mellem 
kæberne.

Tangen føres ned 
mellem benene og der 
tørres.

Toiletpapiret rulles løst 
omkring tangen, så det 
dækker spidsen.

Tangen åbnes og det 
brugte papir rystes af. 

Med toiletpapirtangen er det muligt for mange mennesker med nedsat 
bevægelighed selv at klare toiletbesøgene. Tåler kogning.

Toiletpapirtang

Beskrivelse Mål HMI-nr. Art.nr.

Toiletpapirtang L 33,0 cm 1843 80304001

Her vist med tilbehør
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Beauty er vores prisbelønnede serie af krops-
plejehjælpemidler til personer med nedsat be-
vægelighed og svage muskler. Produkternes 
unikke kombination af god funktion, ergonomi-
ske egenskaber og banebrydende design øger 
rækkevidden samtidig med, at belastningen af 
hænder, arme og skuldre minimeres.

Både badesvampen og tåvaskeren har lange håndtag, hvilket 
gør det nemmere for brugeren at nå ben, fødder og ryg.

Beauty Serien

Tåvasker

Beskrivelse Mål Vægt HMI-nr. Art.nr.

1 Rygbadebørste L 77 cm 200 g 21834 80210080

Løs vaskesvamp til rygbadebørste 80210103

2 Badebørste L 38 cm 110 g 21527 80210076

Løs vaskesvamp til badebørste 80210103

3 Hårvasker L 36 cm 112 g 21348 80210078

4 Lang kam L 37 cm 90 g 21349 80210070

5 Kam L 30 cm 80 g 21528 80210068

6 Lang hårbørste L 37 cm 110 g 21350 80210074

7 Hårbørste L 29 cm 100 g 21832 80210072

8 Holder til neglefil L 11 cm 45 g 21526 80210082

Beskrivelse Mål HMI-nr. Art.nr.

Tåvasker L 71,0 cm 12748 HCAA1847

Ekstra klud til tåvasker AL30471
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Både neglebørsten og neglefilen er med sugekopper, hvilket gør dem ideelle for især enhåndsbrugere.

Neglebørste

Beskrivelse Mål HMI-nr. Art.nr.

Neglebørste L 10,0 cm 1728 SW143125

En effektiv fodskrubber med sugekopper. Ved brug af fodbørste-
sandalen, er det muligt at vaske hele foden uden at skulle bukke sig 
ned. Samtidig kan man nyde en fodmassage i badet. Kan vaskes i 
opvaskemaskine ved max. 130 grader. 

Fodbørstesandal

Beskrivelse Mål HMI-nr. Art.nr.

Fodbørste sandal blå L 27,0 cm 48931 AV1709001688002

Protesetandbørsten har sugekopper og er dermed specielt egnet til enhåndsbrugere.

Protesetandbørste

Beskrivelse Mål HMI-nr. Art.nr.

Protesetandbørste med sugekopper L 12,0 cm 36802 HC6338



40 Hygiejne   |   Etac A/S

Neglesaksen er udviklet til personer med nedsat funktion i hænder-
ne. Den selvåbnende saks mindsker bevægelsen i hånden.
 
Pincettangen er selvåbnende og kan indstilles i grebet, så spændet 
mellem håndtagene mindskes. Det gør den egnet til personer med 
nedsat funktion i hænderne.

Pincettang og neglesaks

Beskrivelse Mål HMI-nr. Art.nr.

Neglesaks, selvåbnende L 15,0 cm 27397 SW153030

Pincettang, selvåbnende L 17,0 cm 27426 SW153053

Hårvaskebakker er en hjælp til de, der ikke 
selv kan klare hårvasken. Denne oppustelige 
model er specielt egnet til sengeliggende 
personer.

Hårvaskebakke

Beskrivelse Mål HMI-nr. Art.nr.

Oppusteligt hårvaskebassin L 66,0 x B 57,0 cm 19794 HCAA1874



A

F
DE

C B

Bestillingsskema

Målangivelse for inkontinens badebuks

Faktureringsadresse Leveringsadresse

Sted:

Adresse:

Postnr. / by

Att.: (Bestiller)

Telefon:

Brugerens navn:

EAN nr.:

Rekv. nr.:

Se på tegningen ved måltagning og skriv målene i nedenstående skema. 

Alle mål tages direkte på den nøgne krop

A: Livvidde, taljens omkreds cm

B: Sædehøjde venstre side, måles fra taljen til sædefladen cm

C: Sædehøjde højre side, måles fra taljen til sædefladen cm

D: Venstre lårvidde, omkredsen måles øverst på låret cm

E: Højre lårvidde, omkredsen måles øverst på låret cm

F: Sædevidde (hoftemål), bredeste del rundt om sædefladen (hoftens omkreds) cm

Badebukserne har 5 cm bred elastik i taljen og omkring lårene. Dette bliver lagt til de opgivne mål. 
Blevidde bliver også lagt til det opgivne mål. OBS! Badebukser, som er produceret efter mål, tages ikke retur.
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Badebukser
Badebuks, inkontinens
Badebuksen er til personer, der har problemer med inkontinens. Den er produ-
ceret  af Helly Hansen Specialprodukter og er lavet i et 100% vandtæt mate-
riale med neoprengummi i taljen og omkring lårene. Badebuksen produceres 
efter individuelle mål og kan vaskes ved 40 grader. 
Se bestillingsskema på vores hjemmeside.

Beskrivelse HMI-nr. Art.nr.

Badebuks, inkontinens, størrelse efter mål 43607 AL78110
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Hverdagens Hjælpemidler
Vigtige hverdagsopgaver, som at gribe fat i noget, åbne noget, 
spise, skrive og tage tøj på, kan være vanskeligt for mennesker 
med nedsat funktionevne i arme og ben. På vores hjemmeside 
eller i kataloget ”Hverdagens Hjælpemidler”, finder du et bredt 
udvalg af Etac’s hjælpemidler, der kan lette hverdagens gøremål. 

www.etac.dk
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Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af  
ergonomiske hjælpemidler og udstyr til forflytning og patienthåndtering.  

Vores hjerte banker for at skabe de bedste løsninger til øget  
livskvalitet for den enkelte, deres familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og opdateret 
produktinformation på www.etac.dk. 


