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Etac Swift Mobil-2
Dusch- och toalettstolar

Vi presenterar Swift Mobil-2-familjen
Dusch- och toalettstolarna Etac Swift Mobil-2 är enkla att hantera och underlättar såväl
förflyttning av patienter som transport till och från badrummet. De är utformade för att
göra livet lite enklare för de personer som använder dem. Vi förstår vad som är viktigt för
vårdare och brukare eftersom vi frågar dem. Tack vare att vi lyssnar på våra kunder förstår
vi hur viktigt det är med sådant som åtkomlighet, anpassningsmöjligheter, värdighet och
bekvämlighet.

Förenklar åtkomligheten
Majoriteten av vårdarna anser att bristen på
åtkomlighet är en utmaning under hygienvårdsrutiner
och kräver ofta ansträngande arbetsställningar. För
att förenkla åtkomligheten är sitsen på Swift Mobil-2
öppen baktill och har fritt utrymme på båda sidorna.
Justeringen kan verka liten, men den kommer att göra
hygienvårdsrutinerna snabbare och göra dem mer
värdiga för alla.
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Produktflexibilitet och
bekvämlighet
Alla Swift Mobil-2-modeller har en generös maximal
brukarvikt på 160 kg och kan enkelt anpassas till
mindre eller större brukare med olika tillstånd och
behov. Stolarna kan justeras på många sätt och har
ett stort antal tillbehör för att ge bättre komfort och
stabilitet. Några få små justeringar kan göra stor
skillnad för brukarens säkerhet och välbefinnande
samt för vårdarnas arbetssituation.
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Upptäck fördelarna
En serie funktionella och flexibla mobila dusch- och toalettstolar, utformade för att
underlätta hygienvård för både vårdare och brukare. Swift Mobil-2 finns i tre olika modeller:
en dusch- och toalettstol av standardtyp, en modell med sitslutning och en modell med
24" drivhjul.

Multijusterbart huvudstöd
Utformat för att ge högsta komfort
och flexibilitet och kan justeras för
att passa flera brukares behov.

Skönt ryggstöd

Etac Swift Mobil-2

Etac Swift Mobil 24"-2

Justerbart och snabbtorkande
Stabil passform med dubbla
fästen runt körbygeln.

Flexibla armstöd
Justerbara i höjd- eller sidled.

Bekväm åtkomlighet

”Etac Easy-Clean”

Sits med öppning baktill, urtag
framtill och fritt utrymme på båda
sidorna.

En unik yta speciellt
utvecklad för Etac och
som har en perfekt
balans mellan friktion och
renlighet, antihalk- och
hygienegenskaper!

Ergonomiska fotplattor

Höjdreglerbar

De mjukt välvda fotplattorna
ger stöd för vrist och fotvalv,
skapar komfort, stabilitet och
avspänning.

Enkel att reglera till olika fasta
sitshöjder utan att använda
verktyg.
Etac Swift Mobil Tilt-2

www.etac.se
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Etac Swift Mobil Tilt-2
Swift Mobil Tilt-2 är utformad med hänsyn till både vårdarens och brukarens behov. Den
hanterar alla de utmaningar som vårdgivare möts av i sitt dagliga arbete och ger den
bekvämlighet och säkerhet som brukaren behöver för att känna sig trygg.

Unik sitslutningsfunktion
Swift Mobil Tilt-2 har en unik lutningsfunktion som ger
brukaren ökad trygghet och vårdaren en ergonomisk
arbetsställning. Lutningsfunktionen på +5° till -35°
kan manövreras från stolens båda sidor. Detta gör att
vårdaren kan lugna brukaren under lutningsprocessen.

Åtkomlighet och bekvämlighet
Tack vare utmärkt åtkomlighet runt sitsområdet blir
hygienvårdsrutinerna enklare för vårdaren och kan
utföras på ett värdigt sätt för brukaren. För känsliga
brukare finns det extra mjuka sittdynor. Det mjuka och
snabbtorkande ryggstödet och de välvda fotplattorna på
Swift Mobil-2 ökar brukarens bekvämlighet ytterligare.

Passar många brukare
Dusch- och toalettstolen kan anpassas och passar
därmed många brukare med olika behov och storlek.
Den har en generös maximal brukarvikt på 160 kg som
standard, och höjden från sits till golv kan ändras (50–
65 cm). Armstöden kan justeras i höjd- och sidled, och de
svängbara fotplattorna kan justeras på höjden och finns
även i en kortare variant.

Etac Swift Mobil Tilt-2
Swift Mobil Tilt-2, monterad
Swift Mobil Tilt-2, inkl bäckengejder

Art.nr
80229410
80229412

Sits/armstöd: PP
Ryggstöd: polyester/kardborre
Fotstöd: PP
Hjul: polyamid/TPE, låsbara, kullagrade

Standard: Huvudstöd, ryggstöd, sits, armstöd, fotplattor och fyra låsbara hjul

160

Vikt

353

20,4 kg

Mått
Totalbredd: 57/56/64 cm
Bredd mellan armstöden: 42/48/54 cm

Rengör/desinficera produkten med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel och med
ett pH-värde mellan 5 och 9 eller med 70 % desinfektionssprit.
Produkten tål rengöring i kabinettdiskdesinfektor i 85 °C i 3 minuter.
Max brukarvikt: 160 kg

Material

Chassi: pulverlackerat stål
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Funktioner

www.etac.se

Sits med öppning baktill

Unik och säker lutningsfunktion

Ger åtkomlighet för vårdaren och bekvämlighet för brukaren. Den unika ytan är speciellt
utvecklad för Etac och har en perfekt balans
mellan friktion och renlighet, antihalk- och
hygienegenskaper!

Kan manövreras från stolens båda
sidor, vilket ger en bra arbetsställning
för vårdaren och lugnar brukaren under
lutningsprocessen.

Justerbara armstöd som standard

Multijusterbart huvudstöd

Enkla att anpassa efter olika brukares behov.
Justerbara både i höjd- och sidled,
+/-6 cm i vardera riktning.

Huvudstödet är utformat för att ge högsta
komfort och flexibilitet och kan justeras för att
passa flera brukares behov.
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Tillbehör – för alla modeller
(Se tvättinstruktioner på sidan 14)
Mjuk komfortsits, 4 cm
öppning baktill
80209519
Ergonomiskt formad med skön mjukhet
som ger god avlastning och bekvämt stöd.
Försedd med ett urtag framtill.
Material: polyuretan

Mjuk komfortsits, 2 cm
öppning baktill

ROHO® Protect-dyna
80209245
Luftdyna med enkla kammare och utmärkta
tryckavlastande egenskaper. Används för
dem som är extra tryckkänsliga. Bredd urtag:
21 cm.
Material: neopren

Huvudstöd

80209518 Utformad med god mjukhet och
runda former för bästa komfort. Försedd med
ett urtag framtill.
Material: polyuretan

80209447
Mulitjusterbart huvudstöd med formad
kudde. Reglerbart i höjd-, djup- och sidled
samt i vinkel. Komplett med fäste.
Material: Kudde: polyuretan
Stag: rostfritt stål

Mjuk komfortsits, 4 cm

Komfortskal

Liten öppning 15 cm: 80209507
Stor öppning 18 cm: 80209506
Ergonomiskt formad, mjuk komfortsits med
urtag framtill. Höjd 4 cm vid lägsta punkt.
Material: polyuretan.

80209455
Mjukrygg med integrerade armstödsdynor.
Komfortskalet ger ett varmt mjukt stöd
samtidigt som greppytan på armstöden
lämnas fritt.
Material: PE.

Mjuk komfortsits, 2 cm

Bålstöd /sidostöd

Öppning 18 cm: 80209306
Formad, mjuk komfortsits med urtag framtill.
Höjd 2 cm vid lägsta punkt. Material:
polyuretan.

80209509
Fixerar bålen i stolen så att brukaren sitter
bättre och känner sig tryggare.
Material: polyestertyg, kardborre, PE.

Sitslock
80209434
Ett bekvämt sitslock när man vill täcka
hygienöppningen. Kan användas i duschen.
Höjd 2 cm.
Material: polyuretan.

Mjuk dyna med standardöppning
80209065
Skumdyna med överdrag av vattenavvisande
material. Höjd 2 cm. Material: polyeter/
vävplast.

XL-rygg
80209454
Erbjuder bättre plats för rygg och
axlar för större brukare. Ökar
bredden mellan armstöden med
6 cm till 48/54/60 cm. (XL-rygg
passar inte till Swift Mobil Tilt-2)
Material: polyester,
pulverlackerat stål, rostfritt stål,
PP

Mjuk dyna med oval öppning
80209067
Skumdyna med överdrag av vattenavvisande
material. Höjd 4 cm.
Material: polyeter/vävplast.
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Tillbehör – för alla modeller
(Se tvättinstruktioner på sidan 14)
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Mjuk ryggdyna

Höftbälte

80209448
Erbjuder brukaren värme och mjukhet.
Används innanför armstöden vilket gör det
möjligt att fälla upp armstöden och skapa
tillgänglighet vid sidoförflyttning.
Material: PE.

80209440
Enkelt att justera med plastspänne. Fixeras
runt ryggrören i bakkant med kardborreband.
Material: polyester

Armstödsdyna

Bröstbälte

80209508
Används för att skapa mjukhet runt
armstöden. Ger ett varmt, mjukt underlag
som stöd för armarna och lämnar greppytan
fri för trygg uppresning. Säljs i par. Material:
PE.

80209442
Enkelt att justera och som fästes runt
banden till ryggklädseln. Rekommenderas att
användas tillsammans med höftbälte.
Material: polyester

Armstöd Hemiplegi

Bäcken med lock

80209035
Erbjuder ett stöd för underarmen med
dess skålade form. Försedd med ett mjukt
värmereflekterande material utvändigt.
Passar både höger och vänster armstöd.
Material: PE

Bäcken med lock och handtag: 80209255
Unik invändig form som bryter strålen och
minskar stänk. Locket har ett handtag som
låser vid bäckenet och gör att innehållet
säkras från spill.
Material: PP

Armstödslås

Bäcken

80209445
En låstapp som används när man vill ha
möjlighet att låsa armstödet i nedfällt eller
uppfällt läge.
Material: rostfritt stål.

Bäcken utan lock 80209254
Lock med handtag 80209256
Unik invändig form som bryter strålen och
minskar stänk.
Material: PP

Stänkskydd

Bäckengejder

80209430
Ett mjukt skydd mot urinstänk framåt. Fästs
över sitsens främre urtag och kan enkelt tas
bort.
Material: polyuretan

80209257
Passar både Etacs bäcken eller traditionella
sjukhusbäcken. Används tillsammans med
gejderfästen som beställs separat.
Material: PP

Tvärslå

Gejderfäste

60,5 cm 80303034
66,5 cm 80209452
Ett tryggt stöd att hålla sig i eller som kan
användas som ett kryststöd. Fästs runt
armstöden.
Material: aluminium, PE.

80209435
Monteras fast under sitsen för att kunna
använda bäckengejder. Monteras med
skruvmejsel. Komplett sats.
Material: polyamid

Höft-/bröstbälte med klädsel

Låg upphängning av bäcken/hink

80209524
Tvådelat bälte för positionering som kan
användas antingen som höft- eller bröstbälte.
Justerbart med tre spännen med en längd
på 65 till 130 cm. Materialet är bekvämt och
snabbtorkande och ger ett stabilt stöd vid
positionering.

80209259
Används när man vill ha bäckenet/hinken
lägre placerat under sitsen. Monteras
tillsammans med bäcken- alt. hinkgejderna.
Sänker bäcken-/hinkgejderna 6 cm.
Material: PP.
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Tillbehör – för alla modeller
(Se tvättinstruktioner på sidan 14)
Hinkgejder

Ben- och vadstöd

80209258
Används som hållare till bäcken/hinkar
eller bäcken med högre kanter. Används
tillsammans med gejderfästen som beställs
separat.
Material: PP.

80209437
Vinkelställbart stöd för benet som kan
användas både för höger och vänster ben.
Erbjuder fyra fasta vinkellägen. Säljes per
styck. Material: rostfritt stål och ABS-plast

Hink med handtag och lock

Fotplatta för ben- och vadstöd

80209265
Traditionell hink som används tillsammans
med hinkgejder.
Material: PP

80209443
Sats med separat fotplatta att montera
tillsammans med ben- och vadstöd.
Material: ABS-plast

Tippskydd Swift Mobil Tilt-2

Amputationsbenstöd

Tippskydd till Swift Mobil Tilt-2: 80209459

80209510
Justerbart i höjd och reglerbart i längd
och vinkel. Kan användas både till höger
eller vänster sida. Är brukaren amputerad
rekommenderar vi att man använder
tippskydd.
Material: rostfritt stål och polyuretan

Ger ett skydd från att stolen tippar bakåt.
Ökar tryggheten om tyngdpunkten ligger långt
bak.
Material: PP och aluminium

Tippskydd Swift Mobil-2
Tippskydd inklusive fäste: 80209439
Tippskydd exklusive fäste: 80209438
Ger ett skydd från att stolen tippar bakåt.
Material: PP och aluminium

Tramprör
80209449
Underlättar förflyttning över t.ex. trösklar eller
ramper. Säljes komplett med fäste.
Material: PP och aluminium

Kort benstöd komplett

Hälband
80209432
Monteras på fotplattorna. Hindrar fötterna att
glida bakåt. Längden kan justeras.
Säljes i par.
Material: polyester

24-tums drivhjulssats
80209436
24-tums drivhjul med massiva däck och
inbyggda tippskydd. Monteras enkelt.
Inklusive fäste och broms.
Material: polyamid, rostfritt stål, polyuretan,
aluminium

80209520
Ett kort benstöd med fotplatta som kan
svängas åt sidan. Kan justeras 12,5 cm
och ger en fotstödshöjd på 24 – 36,5 cm.
Fotplattan har en rundad form. Säljes i par.
Material: rostfritt stål och PP

Fotstöd med fällbara fotplattor
80209446
Justerbar för de som behöver en mer öppen
fotvinkel. Kan förses med hälband.
Säljes i par.
Material: rostfritt stål och PP.

www.etac.se
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Tvättinstruktioner
Mjuk komfortsits och sitslock, huvudstöd, armstödslås, stänkskydd,
bäcken, bäckengejder, gejderfäste, lågt monteringsfäste,
hinkgejder, hink, tippskydd, tramprör, fotplattor, ben- och vadstöd,
amputationsbenstöd, 24-tums drivhjulssats

Ryggklädsel, höft-/bröstbälte med klädsel, höftbälte, bröstbälte,
hälband

60°

Mjuka dynor, komfortskal, mjuk ryggdyna, armstödsdyna, armstöd
Hemiplegi, tvärslå

60°

ROHO® Protect

10 min.

Förklaring av tvättsymboler

60°

Maskintvätt – max tvättemperatur 60 °C

Rengör produkten med rengöringsmedel utan
lösningsmedel och med pH-värde 6 – 9 eller med 70  %
desinfektionssprit.

Produkten tål rengöring i kabinettdiskdesinfektor i
max. 85 °C i 3 minuter.

Tål ej kemtvätt

Avtorkning – produkten kan torkas av med en
rengöringsduk
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Mått

Modell

Längd

Swift Mobil-2

93 cm

57/58/64 cm

45

Swift Mobil-2 XL

93 cm

58/64/70 cm

45

Swift Mobil 24”-2

106 cm

72 cm

Swift Mobil Tilt-2

104 cm

57/58/64 cm

Modell

Sitsbredd

Bredd

Armstödshöjd

Sitshöjd

Rygghöjd

Sitsdjup

Ryggstödsdjup

60 cm

50 cm

46,5 cm

21 cm

60 cm

50 cm

46,5 cm

21 cm

45

60 cm

50 cm

46,5 cm

21 cm

50

65 cm

55 cm

46,5 cm

25 cm

Armstöd till armstöd

Fotstödshöjd

Höjd

Swift Mobil-2

50 cm

22/25/28 cm

42/48/54 cm

34

46,5 cm

95–110 cm

Swift Mobil-2 XL

50 cm

22/25/28 cm

48/54/60 cm

34

46,5 cm

95–110 cm

Swift Mobil 24”-2

50 cm

22/25/28 cm

42/48/54 cm

34

46,5 cm

95–110 cm

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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Oktober 2019

“Vi vill att människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en
egen vardag på sina egna villkor, oavsett sina fysiska förutsättningar.”
För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

