HTS - Hygienstol

medemagruppen

HTS

- den flexibla hygienstolen
Basen till HTS är ett multifunktionellt
sittsystem med många inställningsmöjligheter
för användaren med särskilda behov.
Den tillåter individuella inställningar efter användarens
behov och med det breda tillbehörssortimentet går det att
bygga en stol unik för den enskilda individen. För att ge
stabilitet och trygghet i sittandet finns såväl nackstöd,
armstöd, bålstöd, höft- och lårstöd som tillbehör. Välj
mellan olika sittdynor och komplettera med bord, bäcken,
stänkskydd, bälten och västar.
HTS kan fås i många olika utföranden – som fristående
toalettstol, över toaletten eller med en ram som
badkarsstol. Med det mobila underredet fås en
höjdjusterbar och tiltbar hygienstol med en avtagbar
sittenhet. Komplettera med ett hopfällbart stativ och ta
enkelt med hygienstolen till sommarstället eller på
semestern.
För att ge god sittergonomi både vid toalettbesöket och i
hygiensituationen är HTS utrustad med en vinklingsbar
rygg från -6° till 18° och en sitstilt från -5° till 25°.
HTS finns i tre olika storlekar och är därför lämplig för barn
från två år och uppåt. Den största storleken passar för
användare upp till närmare 190 cm och kan användas även
till vuxna användare med särskilda positioneringsbehov i
toalett- och hygiensituationen.
i

Total bredd

Stl 1

Stl 2

Stl 3

54 cm

54 cm

58,5 cm

Sitthöjd mobilt underrede

41 - 58 cm

41 - 58 cm

41 - 58 cm

Sitthöjd fast underrede

31 - 43 cm

31 - 43 cm

38 - 48 cm

Sittbredd

20* / 25* / 30 cm

25* / 30* / 36 cm

33* / 38* / 43 cm

Sittdjup

20 / 23 / 25 / 28 cm

29 / 32 / 34 / 37 cm

38 / 41 / 43 / 46 cm

14.5 / 18 cm

14.5 / 18 / 22 cm

18 / 22 cm

29 cm

34 cm

41 cm

Armstöd höjd
Ryggbredd
Underbenslängd, toalett

20 - 33 cm

25 - 38 cm

36 - 48 cm

Rygghöjd

39 cm

48 cm

60 cm

Max. toaletthöjd som produkten kan positioneras
över

52 cm

52 cm

52 cm

Längd mobilt underrede

74 cm

74 cm

84,5 cm

48,5 cm

48,5 cm

48,5 cm

(-) 6°, 6°, 18°

(-) 6°, 6°, 18°

(-) 6°, 6°, 18°

(-) 5° - 25°

(-) 5° - 25°

(-) 5° - 25°

Framkant av hygienöppning till
bakkant av sittram
Ryggvinkel
Sitsvinkel mobilt underre
Sitsvinkel fast underrede

(-) 15° - 15°

(-) 15° - 15°

(-) 15° - 15°

Ålder användare

Ca. 2 - 6 år

Ca. 5 - 11 år

Ca 9 år till vuxen

Kroppsmått

76 - 117 cm

106 - 142 cm

127 - 188 cm

34 kg

68 kg

102 kg

Max. vikt (kg)
* Adjustable with optional thigh guide

