
Breddejusterbare fødstøtter

XXL-Rehab Badetoiletstolen er specielt 
udviklet til bariatriske brugere, hvor 
udgangspunktet har været nem adgang, 
selvstændighed og sikkerhed.

Stolen fås i to størrelser, 61 cm og 71 cm. 
Ved at bruge et 5 cm høj PU skumsæde 
og 7 cm åbning til armlænene opnår 
man, at vævet falder ned, og ikke breder 
sig. Det umulige paradoks: “bred indven-
dig og smal udvendig” er opnået! Herved 
kan stolen komme igennem de fleste 
moderne døråbninger.

En god fodstøtte betyder meget for 
bariatriske brugere. Fodstøtterne er 
designet til at kunne bære 100 kg hver! 
Derudover kan fodstøtterne stilles i bred-
den, og spredes op til 110 cm. Det giver 
mulighed for brugere med meget fedtvæv 
på indersiden af låret at benytte stolen. 
Denne mulighed giver også hygiejniske 
fordele.

En anden unik fordel er et åbent toilet-
sæde, både fortil og bagtil. Et langt åbent 
hul: 44 cm langt og 22 cm bredt på det 
bredeste sted. Det medfører, at stolen 
kan bruges mere korrekt, at personalet 
bedre kan komme til, og at brugeren kan 
placeres nemmere, så uheld med spild 
undgås. Desuden kan sædet nemt tages 
af og sættes på ved rengøring af stolen.

Grundet vævshæmning kan bariatriske 
brugere ofte ikke føre armene langt 
nok tilbage og derfor har vi forlænget 
armlænene, så de med en længde på 64 
cm stikker 7 cm frem foran siddefladen. 
Hænderne får nemt fæste og brugeren 
kan selv komme sikkert ind i stolen, til 
gavn for både personalet og brugeren 
selv. 

Frigangen mellem ryglænet og sædet er 
32 cm, med mulighed for at lade vævet 
i glutealregionen stikke lidt bagud og 
derved opnå støtte i ryggen, samt giver 
plejepersonalet mulighed for at række 
ind efter et sejl og hjælpe til med at 
placere brugeren korrekt.

Extra tilbehør
20” hjul
24” hjul
Butterfly armlæn
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XXL-Rehab 
Badetoiletstol   1 2

Max brugervægt  325 kg

Sædebredde 61 cm  71 cm

Sædedybde 56 cm

Sædehøjde 55 cm

Ryg 32-52 cm

Total bredde 67 cm  77 cm

Sæde til fodstøtte 40-42-44-46-48 cm

Fodstøtte bredde 58-110 cm

Skubbebøjle til jord 99 cm

HMI nr 47221 47671

Max 325 kg


