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Reflex
Hygienestol

Reflex er den komplette løsningen for dusj,
toalett og transportbruk. Elektrisk seteløft
sparer pårørende og pleiepersonell for
mange tunge løft ved at forflytning 
forenkles, og samtidig muliggjøres riktig 
arbeidshøyde.

Elektrisk setetilt gir god fleksibilitet for å 
oppnå ønsket sitte eller arbeidsstilling.

Standard
• Elektrisk seteløft og setetilt, 30 grader 
• Høyderegulerbar 49-101cm
• Lettbetjent betjeningspanel bak på  
   ryggen, både på høyre og venstre side
• Polstret og ergonomisk formet sete  
   og rygg 
• Høyderegulerbar hodestøtte
• Regulerbare benstøtter
• 4 hjul med bremser
• Batteridrift inkl. lader
• Armlen 
• Holder for bekken

Reflex

Setebredde, cm 48

Setedybde, cm 48,5

Setehøyde, cm 49-101

Rygghøyde, cm 46  (+hodestøtte)

Setetilt, grader 30

Lengde x bredde, cm 88x66

Vekt, kg 55

Max brukervekt, kg 135

Batterikapasitet (fulladet) 40 løft (7Ah)

Lader  220 Volt/50/60 Hz

Kan senkes manuelt
ved ev. driftsstand

Rguleringen kan 
betjenes fra h/v side
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Reflex
Hygienestol

Varenr. HMS art.nr. Varenavn

L02.5600 073338 Reflex dusjtoa løftestol el løft/tilt buet armlene

L02.5500 Reflex dusjtoa løftestol el løft buet armlene

L02-5610MN Reflex barn dusjtoa løftestol el Mini

L02-5610MD Reflex barn dusjtoa løftestol el Midi

L02-5610MA Reflex barn dusjtoa løftestol el Maxi

Tilbehør

L02.5660 Armlene Reflex barn, svingbart/låsb par

L02.5650 Armlene Reflex rette par

81047 Holder for bekken

81045 Holder for bøtte

82001 Hårvaskestativ hev/senk

Nå også med muligheter for spesial-
tilpasninger

Reflex kan også leveres i 3 str for barn

Str. S = B 24cm - D 32cm
Str. M= B 28cm - D 34cm
Str. L = B 34cm - D 36cm
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Elexo 
Hygienestol

Elexo hygienestol er en enklere versjon 
av vår velkjente Reflex, med mange av de 
samme funksjoner.

Elexo betjenes enkelt med en håndkontroll 
som gir mulighet for å regulere stolen fra 
enhver posisjon. Stolen tiltes bakover  
automatisk når den heves fra laveste  

posisjon, slik at den også lan benyttes ved 
stell av pasienten.

Laveste setehøyde er 50 cm med 0° tilt, opp 
til 105 cm med 17° tilt.

Elexo leveres standard med buede armlen 
som også fungerer som en barriere slik at 

pasienten ikke kan falle ut av stolen, samt 
med utsvingbare og avtakbare fotstøtter.

Stolen har hygieneutsparing med dekkpute 
og holder for plastbekken som standard.

Setebredde 48 cm og maksimal  
brukervekt på hele 180 kg.

Varenr: Varebeskrivelse:

51005500 Hygienestol Elexo med buede armlen

69501104 Plastbekken for Elexo/Reflex
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Lopital HD
Dusj- og toalettstol

Lopital HD er en dusj-/toalettstol for de tunge behov.

Maksimal brukervekt er hele 300 kg, og den leveres standard med setebredde 65 cm.

Lopital HD leveres med låsbare hjul som ruller lett også på ujevne flater. 

Leveres med holder for stålbekken eller stålbøtte.

Varenr: Varebeskrivelse:

54002037 Dusj-/toalettstol Lopital HD

69501103 Stålbekken

69501100 Stålbøtte
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Badoflex  3010  
– Sikker og funksjonell dusjtoastol med 4 hjul

Svært prisgunstig dusjtoalettstol i aluminium 
med  125mm hjul, hvorav to med brems.
Sete og rygg i myk polypropylen gir god 
sittekomfort.

Leveres standard med oppfellbare armlener,  
høyderegulerbare, utsvingbare og avtagbare 
benstøtter,samt toalettbøtte med lokk

Badoflex 3010 leveres i setebredde 46 cm 
og maksimal brukervekt 125 kg
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Varenr: Varebeskrivelse:

760003010 Dusj/toalettstol Badoflex Basic
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Badoflex 4000 
– Dusjtoastol med tilt
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Svært prisgunstig dusjtoalettstol med tilt-
funksjon, 7 grader forover og 30 grader 
bakover. Sete  og rygg i myk polypropylen 
som gir god sittekomfort.

Leveres standard med oppfellbare armlener,  
høyderegulerbare, utsvingbare og avtagbare 
benstøtter, multijusterbar hodestøtte samt 
toalettbøtte med lokk.

Badoflex 4000 leveres i setebredde 46 cm 
og maksimal brukervekt 125 kg

Varenr: Varebeskrivelse:

760004000 Dusj/toalettstol Badoflex Tilt
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Swing Str 0 Str 1 Str 2 Str 3 Str 4
Setebredde foran, cm 31 36 41 46 51
Setebredde bak, cm 26 31 36 41 46
Setedybde, cm 31 36 41 46 48
Rygghøyde, cm 46 51 56 61 63
Setevinkel, grader  (-) 5 til 35  (-) 5 til 35  (-) 5 til 35  (-) 5 til 35 (-) 5 til 25
Maks legglengde, cm 38 38 48 48 48
Maks toa.høyde som kan forseres, cm  47 – 59  47 – 59  47 – 59  47 – 59  47 – 59
Total bredde, cm 57 62 67 72 75
Total lengde, cm 72 77 77 77 77
Maks brukervekt kg 60 80 100 120 150

• Rustfritt understell
• Hjulsett som tåler klorvann
• Høyderegulering
• Trinnløs setetilt
• Utsvingbart bord
• Sprutskjerm/abduksjonskloss
• Potte
• Helstøpt utsvingbart bord

Swing 
dusj og toalettstol

Swing toalettstol utmerker seg med 
glimrende anatomi, rene linjer og høyt 
funksjonsnivå. 

Stolen lar seg enkelt trille over en toalettskål 

og setetilten betjenes fra fronten av stolen 
noe som er praktisk ved daglig bruk.
Swing leveres i fem størrelser.

Stamdard
• Hodestøtte
• Helstøpt polsterinnsats
• Helstøpt benstøtte
• H-sele
• Fotremmer
• Pottefeste
• Hjul med brems
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Sprutskjerm/abduksjonskloss Potte med lokk Utsvingbart bord Vest

Bestillingsdata

Tilbehør

Varenr. HMS art.nr. Varenavn
5200100-M1 162037 Dusjtoastol Swing str 0 sb26 sd31 sh45-53 hjul armlene fast benst hel avtag oppfell tilt pols delbar
5201100-M1 162038 Dusjtoastol Swing str 1 sb31 sd36 sh45-53 hjul armlene fast benst hel avtag oppfell tilt pols delbar
5202100-M1 162039 Dusjtoastol Swing str 2 sb36 sd41 sh45-53 hjul armlene fast benst hel avtag oppfell tilt pols delbar
5203100-M1 162040 Dusjtoastol Swing str 3 sb41 sd46 sh45-53 hjul armlene fast benst hel avtag oppfell tilt pols delbar
5204100-M1 162041 Dusjtoastol Swing str 4 sb46 sd48 sh45-53 hjul armlene fast benst hel avtag oppfell tilt pols delbar

Tilbehør
5201103 161833 Abduksjonskloss Sprutskjerm dusj/toastol Swing str 0+1
5202103 161834 Abduksjonskloss Sprutskjerm dusj/toastol Swing str 2-4
5200012 161827 Bord dusj/toastol Swing str 0 utsving
5201002 161828 Bord dusj/toastol Swing str 1 utsving 
5202002 161829 Bord dusj/toastol Swing str 2 utsving 
5203002 161830 Bord dusj/toastol Swing str 3 utsving 
5204002 161831 Bord dusj/toastol Swing str 4 utsving 
5200102 161832 Potte dusj/toastol Swing 
100-VEST 161835 Vest dusj/toastol Swing str 0+1
200-VEST 161836 Vest dusj/toastol dusj/toastol Swing str 2-3 kompl
300-VEST 161837 Vest dusj/toastol dusj/toastol Swing str 4 kompl
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Øvrig sortiment for baderom
Vi fører i tillegg ett bredt sortiment av utstyr og hjelpemidler for baderom, se våre øvrige spesialbrosjyrer:

«Dusjvogner og Stellebord for bolig og institusjon», «Badekar for bolig og institusjon», «Bidé tilsatser for WC», «Diverse baderominnredning 
for bolig og institusjon», «Løft og forflytning»
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