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Etac Swift Mobil 160
Höjdreglerbar hygienstol med bästa
komfort för de lite t yngre brukarna

Etac Swift Mobil 160

Det trygga alternativet för både hem- och sjukvård
Swift Mobil 160 har flera smarta funktioner. Med en ställbar ryggklädsel i
vattenavstötande nylon, e
 rgonomiskt utformade fotplattorna och den enkla
höjdregleringen blir Swift Mobil 160 både enkel att använda och ställa in.
Med några få handgrepp får man stolen anpassad helt efter den enskilda
brukaren. Hen kan slappna av och känna sig trygg i den komfortabla och
avlastade sittställning som stolen erbjuder.Avståndet mellan armstöden är
hela 54 cm på Swift Mobil 160 vilket gör den bekväm för bredare brukare.
Därutöver är sitsen avtagbar och utbytbar.

Egenskaper
Behaglig ryggklädsel i textil
Ryggklädseln är ställbar och möj lig att
anpassa med hjälp av de genomtänkta
kardborrebanden. Kan enkelt tas av för
rengöring.

Enkel att höjdreglera
Höjdregleringen görs helt utan verktyg.
Sitshöjden regleras från 45 cm till 60 cm.

Bredare mellan armstöden

54 cm

På Swift Mobil 160 har armstöden
flyttats ut 3 cm på var sida, vilket ger
ett mått mellan armstöden på hela 54 cm.
63 cm

50 cm

50 cm

Ergonomiska fotplattor
Fotplattorna är mjukt välvda för att ge ett
stabilt och skönt stöd mot fotvalvet.

Etac Swift Mobil dusch- och toalettstol

Artikel nr.

Swift Mobil 160
80209420
Standard: Ryggstöd, sits, armstöd, benstöd, fotplattor och 4 st hjul med broms.

Vikt

17,3 kg

Dimensioner
Total bredd och sitsbredd: 63 cm
Total längd: 94 cm
Reglerbar sitshöjd: 45–60 cm
Bredd mellan armstöd: 54 cm
Sitsdjup: 46,5 cm
Öppning: 30 cm djup x 21 cm bredd

Max brukarvikt
160 kg

Underhåll

Material
Chassi: Pulverlackat stålrör. Sits/Armstöd: Polypropen/PP. Ryggstöd: Polyester/Kardborre/PA. Fotplatta: Polypropen. Hjul: Polyamid/TPR, Låsbara, kullagrade
Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med
ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning. Produkten kan även
rengöras på ett säkert sätt i tvättskåp vid 85° C i 3 minuter.
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Tillbehör
Mjuk komfortsits

Stänkskydd

Swift Mobils mjukaste komfortsits. Skålad
för ökad komfort. Intimurtag både fram och
bak. Sitsen lyfts enkelt på och av. Material:
polyuretan.
Standardöppning 18 cm
Art.nr 80209506
Liten öppning 15 cm
Art.nr 80209507

Kläms fast i intimurtaget.
Material: Polyuretan.

Swift Mobil Armstödsdyna – par

Nackstöd

Dynorna utgör ett varmt, mjukt underlag och
stöd för armarna och lämnar handtaget fritt
för enklare uppresning. Material: polyeten.
Par
Art.nr 80209508

Justerbart i höjd- djup- och sidled.
Material: Polyuretan, rostfritt stål och zink.
Komplett med fäste.
Art.nr 80209447

Swift Mobil/Clean Comfort Bålstöd

Mjukrygg

Bålstödet fixerar bålen så att brukaren sitter
bättre och känner sig tryggare.
Material: polyester, polyamid och polyeten.
Art.nr 80209509

Ger ett mjukt, behagligt, stöd.
Används i våtutrymmen.
Material: Polyeten.
Art.nr 80209448

Swift Mobil komfortskal

Bäcken

En mjukrygg med integrerade armstödsdynor.
Ger ett varmt mjukt stöd samtidigt som
handtaget på armstöden lämnas fritt för
enklare uppresning. Material: polyeten.
Art.nr 80209455

Material: Polyamid
Bäcken,
Art.nr 80209254
Bäcken inkl lock med handtag,
Art.nr 80209255
Lock med handtag,
Art.nr 80209256

Komfort kit Swift Mobil

Bäcken- och hinkgejder

Ett komplett set med komforttillbehör till Swift
Mobil. I ett artikelnummer får du Komfortskal
och Komfortsits mjuk dvs ryggstöd, armstöd
och sits med standardöppning 18 cm.
Art.nr 80209457

Bäckegejdern passar både Swift Mobil
bäcken och s jukhusbäcken. Hinkgejdern
passar hinkar och bäcken med högre kanter.
Fästen beställs separat. Material: Polypropen.
Grå, 1 par. Bäckengejder, Art.nr 80209257
Hinkgejder,
Art.nr 80209258

Tvärslå

Gejderfäste

Ger ökad trygghet och kryststöd.
Material: Aluminium, gummi och c ellpolyeten
60,5 cm lång,
Art.nr 80303034
66,5 cm (för breddade armstöd),
Art.nr 80209452

Till bäcken- och hinkgejder. Monteras på
sitsens undersida.
Material: Polyamid. Grå, sats
Art.nr 80209435

Höftbälte

Tillsats för låg upphängning
av gejdrar

Enkelt reglerbart i längd, fästs runt r yggrören
med kardborreband.
Material: Polyester
Art.nr 80209440

Art.nr 80209430

Material: Polypropen. Sats.
Art.nr 80209259

Bröstbälte

Breddningssats

Enkel reglerbart i längd. Fästs i ryggstödet.
Används alltid i kombination med höftbälte.
Material: Polyester.
Art.nr 80209442

Ökar avståndet mellan armstöden med 6 cm.
Material: Rostfritt stål.
Art.nr 80209444
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Tillbehör fortsättning
Armstödslås

Hälband

Låser armstöden i nedfällt läge.
Material: Rostfritt stål.
Art.nr 80209445

Hindrar fötterna att glida bakåt.
Reglerbara i längd.
Material: Polyster.
Art.nr 80209432

Armstöd Hemiplegi

Benstöd med uppfällbara fotplattor

Passar både höger och vänster sida. Material:
Cellpolyeten, aluminium,
rostfritt stål, polystyren. Sats.
Art.nr 80209035

Komplett hö/vä

Mjuk dyna med oval öppning

Drivhjulssats

För extra mjukt underlag,
utan intimurtag, passar olika sitsar.
Material: Polyeter/vävplast.
Art.nr 80209067

Med inbyggda fästen för tippskydd.
24” drivhjul med massiva däck.
Material: Polyamid, rostfritt stål.
Inklusive fäste och broms.
Art.nr 80209436

Mjuk dyna med standardöppning

Tippskydd

För extra mjukt sitsunderlag.
Polyeter/vävplast.
Art.nr 80209065

Ökar tryggheten om t yngdpunkten ligger långt
bak, exempelvis vid lårbensamputation.
Material: Aluminium
Exklusive fäste
Art.nr 80209438
Inklusive fäste
Art.nr 80209439

Sitslock

Tramprör

När en mjuk, slät sits behövs.
Lätt att rengöra.
Material: Skummad polyuretan.
Art.nr 80209434

För enklare och säkrare förflyttning
över trösklar och andra hinder. Sats.
Art.nr 80209449

Ben- och vadstöd samt fotplatta

ROHO® Protect dyna,
tryckavlastande

Vinkelreglerbart ben- och vadstöd. Fotplattan
är ställbar i 6 lägen. Passar höger och vänster
sida. Material: Vadstöd ABS-plast. Fotplatta
polypropen.
Ben- och vadstöd,
Art.nr 80209437
Fotplatta,
Art.nr 80209443

Art.nr 80209446

Luftdyna med utmärkt tryckavlastande
egenskaper. Lufttrycket är justerbart och
dynan är anpassad för att passa Clean/
Swiftsitsen. Bredd urtag: 21 cm. Material:
Neopren.
Art.nr 80209245

Amputationsbenstöd
Komplett
Art.nr 80209510

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

Swift Mobil 160 kan levereras delmonterad och packas
då i en mindre låda. Det spar transporter och lager
vilket även ger kostnads- och miljömässiga fördelar.
Monteringen görs enkelt och utan verktyg. Lätt att
demontera och därmed utmärkt att källsortera.

