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M2 Mini
Dusch- & toalettstolar för barn
och kortväxta.

HMN a/s

M2 Mini Dusch- & Toalettstolar
M2 Mini-modellerna är flexibla dusch- & toalettstolar och
kan enkelt justeras medan barnet växer.

M2 Mini Standard

M2 Mini 20” Drivhjul

Artikel nr: 310500 / 310500-B

Artikel nr: 310501 / 310501-B

M2 Mini Gas-tip

M2 Mini El-tip

Artikel nr: 310503 / 310503-B

Artikel nr: 310502 / 310502-B
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Boxed - Gör plats för fler
Eftersom de nya lådorna tar upp mindre plats i förrådet.

Alla våra Mini dusch- & toalett stolar
finns nu tillgängliga som
”Boxed”.
Det vill säga att stolen levereras i delar
i en betydligt mindre box än en monterad
stol.
Det ger mer utrymme i förrådet.
När stolen levereras Boxed skall rygg,
armstöd och hjul monteras på ramen.
Detta kan görs lätt med de medföljande
skruvarna och hexnyckeln.
Kan också levereras monterad.
Så lite fyller M2 Boxed under transport i jämförelse till en
M2 i en normal kartong.
Det kan vara 8 st. M2 Boxed
på en vanlig europall.
M2 boxed versionen är mycket lätt att montera.
Det är lätt gjort med fyra insexskruvar.
Stolen är förpackad i en kompakt låda
och kan lätt transporteras.
Mått: 600 x 730 x 530
I lådan finns det utrymme för tillbehör som
hink och fotstöd, förutom själva stolen.
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M2 Mini Dusch-& Toalettstolar
M2 Mini-serien är utvecklad och designad för
barn och kortväxta som inte kan placeras i en
vanlig stol.
Stolarna är idealiska för barn, eftersom flera
delar av stolarna kan justeras allt eftersom
barnet växer.

På detta sätt kan stolen vara ett stabilt
hjäp-medel i brukarens dagliga liv under många
år eftersom den inte behöver bytas ut medan
brukaren växer.

Det finns inget behov av 5 olika storlekar
medan brukaren växer, utan snarare en
produkt som är så flexibel att den kan följa
brukarens utveckling dag för dag.

Sitsen är tillverkad i mjuk PU-skum
och innefattar även en hållare för bäcken.
Standardutrustningen omfattar överdrag
till sitsen, gjord av mjukt PU-skum.

Stolarna levereras med 100 mm hjul som kan
justeras på höjten i 5 olika positioner. Alla
hjulen på HMN dusch- & toalettstolen är stängda
runt skaftet, så det inte fastnar hår och smuts i
hjulet. Den är därför underhållsfri.
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M2 Mini Dusch- & Toalettstolar
Ryggstödet är tillverkat av nätväv så att vatten
kan tränga igenom tyget utan obehag för
brukaren.
Der är 4 stropper på rygstödet så det är alltid
möjligt att få en optimal anpassning till den
enskilda brukaren.
Genom att öppna spännena i ryggen kan den
tas bort och tvättas separat.

Det är möjligt att justera armstöden allt
eftersom brukaren växer.
Armstöden kan justeras steglöst från
15,5 cm till 28,5 cm (mätt från sitsen).

Körhandtagen är höjdställbara och
kan vinklas åt sidan för lättare
manövrering.

Alla M2 Mini dusch- & toalettstolar har
hållare till både nack– och bålstöd.
Läs mer under tillbehör.
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M2 Mini Standard
M2 mini standard är stolen för barn och kortväxta.
Den är särskilt flexibel när det kommer till inställningar.

Denna stol är den idealiska dusch- och
toalettstolen för de mindre brukarna.
Flera av delarna på stolen kan justeras
under tiden barnet växer. Stolen blir ett
stabilt stöd i brukarens dagliga liv under
många år.

OBS: Stolen på bilden visas med tillbehör
.

Sitsen är tillverkad i mjukt PU-skum och
innehåller en hållare för bäcken.
Standardutrustningen omfattar överdrag
till sitsen, också i mjukt PU-skum.
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M2 Mini Drivhjul
M2 dusch- & toalett stol för barn och kortväxta som med hjälp av
drivhjulen kan vara mycket mer oberoende av vårdaren.

Liksom M2 Mini standard är den här
stolen otroligt flexibl när det kommer till
inställningarna.
Denna version av M2 mini är utrustad
med 20-tums drivhjul. Brukaren kan
därför enkelt förflytta sig runt i dusch- &
toalettstolen.
M2 Mini Drivhjul är speciellt utformad
för barn och kortväxta, som vill ha mer
självständighet.

OBS: Stolen på bilden visas med tillbehör.

Stolen är höj-och sänkbar i 3 lägen.
Bakhjulen har quick release-axlar så att hjulen är lätta att
ta av vid rengöring och justering av höjden.
Quick release axeln är tillverkad av rostfritt stål.

Som standard är stolen monterad med tipskydd som
effektivt ser till att stolen inte tippar bakåt, även om
brukaren kastar sig tillbaka i stolen.
(Kan även användas som en tramp-pedal).
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M2 Mini Gas-tip
M2 dusch- & toalett stol för barn och kortväxta som är svåra att
placera i en vanlig stol eller har tendens att glida framåt i stolen.

M2 Mini Gas-Tip har en gasfjäder som
hjälper till när brukaren ska upp i sittande
ställning. Gasfjädern hjälper till när det är
som tyngst för vårdaren.
Den är otroligt lätt att änvända, även med
något tyngre brukare.
Stolen är anpassad för både brukare som
måste lyftas och dem som kan stå själv.

OBS: Stolen på bilden visas med tillbehör

Utlösaren sitter på stolens ram
på höger sida.
Det är lätt att manövrera stolen
med

Armstöden låses
när de fälls ned.

automatisk

Tack vare snabblåsen är de
enkla att fälla upp eller ta av.
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M2 Mini El-tip
M2 dusch- & toalettstol för barn och kortväxta som är svåra att placera
i en vanlig stol eller har tendens att glida framåt i stolen.

Den steglösa lutningen säkerställer
tillsammans med ett brett sortiment av
tillbehör att brukaren kommer att sitta
säkert både vid dusch– och toalettbesök.
Sitsen kan lutas 37 grader bakåt och 7
grader framåt med hjälp av en inbyggd
elektrionisk motor

OBS: Stolen på bilden visas med tillbehör

Den enkla handkontrollen gör det lätt att
använda stolen utan tidigare träning.
Handkontrollen kan användas av både
höger och vänster hand.

Armstöden låses
när de fälls ned.

automatisk

Tack vare snabblås är de enkla
att fälla upp eller ta av.

HMN a/s
8

Tilbehör till M2 Mini
Justerbara benstöd
Med hjälp av att handstag kan ta de
höj– och sänkbara benstöden åt sidan eller
framför stolen.
Bottenplattan kan också fällas upp för att ge
mer utrymme.
Benstöd
Mini version Art. nr. 310510
Standard: Art. nr. 310049

De finns i en Mini version (31-41 cm från
kanten av sitsen till bottenplattan)

Höj- och vinkelbara fotstöd.

De monteras utan verktyg och sätts fast
så att de sitter stabilt på stolen.

Höjdinställbara benstöd:
Art. nr.: 313041

Anpassningsmöjligheterna för fotstöden
samt
utformningen
av
fotstöde
säkerställer en optimal passform för
fötterna.
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Tillbehör till M2 Mini

Vadband i grå nätväv med kardborreband
För att undvika att benen halkar efter
rekommenderas vadband. Perfekt för
personer med svaga benmuskler.
Vadbandet stödjer hela underbenet vilket
ger användaren större komfort och säkerhet.
Vadband
Art. nr.: 310226

Benstöd monterad med hälband
Alla fotstöden kan evereras med hälband,
som förhindrar att brukarens fötter att
glida bakåt.
Med hälband monterad kan du fortfarande
svänga fotstödet åt sidan.
Tillägg för Hälband monterad
Art. nr.: 310285
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Tillbehör M2 Mini

Amputeringsstöd
Amputateringsstödkan monteras på
alla våra M2 modeller på samma sätt
som våra vanliga benstöd.
Stödplattan är gjord av polyuretanskum
som är mjukt, men ändå tillhandahåller
ett bra stabilt stöd.
Amputationsbenstöd
Höger, Art. nr. 800343
Vänster, Art. Nr.. : 800344

Vinkelställbara benstöd

Vinkeljusterbara benstöd,
Set Art. nr.: 310052
Höger, Art. nr.: 310053
Vänster, Art. nr.: 310054

De ger brukaren ett bättre stöd om
standardbenstödeninte är tillräckliga.

Det är möjligt att få extra vadstöd och
fotplattor som kan justeras steglöst.
Benstödsplattan, höger, Art. nr.: 310085
Benstödsplattan vänster, Art. nr.: 310086
Ytterligare vadstöd med konsoler, Art. nr. 310358
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Tilbehør til M2 Mini

Urinfängar
De smarta urinfångarna styr urinstrålen
i rätt riktning
Du håller urinfångaren med den smala
änden i toaletten så att du kan bli av
med urin utan det landar på golv eller
toalettsits.
Urinfängar
Art. nr.: 148861

Fast hjulsriktning
Stolen kan levereras med en fast
hjulsriktning. (mörkgrå bromspedal).
Manövrering av stolen blir lättare och
vårdarens
arbetsmiljö
skönare.

Tillägg för stolen levereras med 1 riktning
fast hjul, Art. nr.: 800157
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Tillbehör M2 Mini
Bålstöd
Lämplig för personer som saknar stöd till
höger, vänster eller båda sidor.
Bålstödet är justerbar i höjd, bredd och djup
så att brukare som inte fyller stolen får mer
stöd.
För långa brukraekan bålstöd vändas och ge
stöd högre upp.
Bålstöd för Mini,
Set Art. Nr.: 310512
Höger, Art. nr.: 310514
Vänster, Art.nr.: 310513

Höftsele för Mini
För extra säkerhet
en höftsele.

kan

det

monteras

Höftsele passar enkelt på ramen och justeras
med hjälp av kardborreband.

Höftsele för Mini
Artikel nr.: 310515
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Tillbehör M2 Mini

Hemiplegi armstöd
Hemiplegi armstödet är specialutformat
för
hemiplegikere,
paraplegikere, Tetraplegiker og
andra som har behov av extra
stöd.
Det är möjligt att ändra armstödets
längd i två nivåer, så att stödet bli
individuellt för brukaren.
Hemiplegiarmstöd
Set Artikel nr.:. 800275
Höger, Art. nr.:. 800274
Vänster, Art. nr.:. 800273

Intimhink för Mini
Särskild intimhink endast avsedd
för M2 Mini dusch- & toalettstol.
Detnhar ett ergonomiskt grepp
och är lätt att placera under
sätet.
Intimhink för Mini
Art. nr.: 310516
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Tilbehør til M2 Mini
Justerbart nackstöd i PU skum

1

Nackstödet ger bra stöd för brukaren då
det sitter en bit lättmetall i PU-skummet.
Nackstödet justeras på bredden.
Den första modellen är justerbar på
höjdenoch den andra och tredje
modellen
är
höjd-,
djupoch
vinkelställbara.

2

3

Nackstöd i PU skum
Höjd & djupjusterbar, Art. nr.: 310222
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Nackstöd i PU skum
Vanligt, Art. nr.: 310221

Nackstöd i PU skum
Höjd & djupjusterbar, kort stav
Art. nr.: 310244
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Tilbehør til M2 Mini
1

Super soft nackstöd i PU skum
Det extra mjuka PU skummet ger stor
komfort för brukaren

Nackstöd i Supersoft PU skum
Vanligt, Art. nr.: 310236

2

Den första modellen är justerbar på
höjden och den andra och tredje
modellen
är
höjd-,
djupoch
vinkelställbara.

3

Nackstöd i Supersoft PU skum
Höjd & djupjusterbar, Art. nr.: 310235

Nackstöd i Supersoft PU skum
Höjd & djupjusterbar, kort stav
Art. nr.: 310243
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Tekniska data
Mini Standard
Sitthöjd
OBS: Locket (heltäckande)
ökar höjder 1,5 cm
Sitsbredd

Ca. 40,5-48,5 cm
(med intervaller af 2 cm).

Mini Drivhjul
Ca. 42 cm, 44 cm, 51 cm

46 cm

Sittdjup

37,5 cm

Sittdjup från baksidan

32,5 cm

Bredd mellan armstöd
Armstödshöjd (Höjd från sitsen)

34 cm
15,5 - 28,5 cm

Körhandtag, höj-och sänkbar

8 Inställningar. Höjden justeras med hjälp av clips.
Körhandtagen kan vinklas åt sidan för lättare manövrering.

Höjd vid högsta punkt
(styrspak)

119 cm (när stol och körhandtagen
båda är i översta läget).

121 cm (när stol och körhandtagen båda är
i översta läget).

Största utvändiga bredd

47,5 cm

64 cm

Fri höjd under sits

33,2 cm - 41,2 cm

35,5 cm - 44,5 cm

Total längd (utan tillbehör)
Vikt

53 cm
13,4 kg

69,5 cm
17,4 kg

Max. Belastning

80 kg.

Hjul

100 mm hjul m / grått gummi och
kullager. Dubbelverkande bromsar
på alla 4 hjul.

Drivhjul: Plast hjul med ekrarl och med
rostfritt stål och fasta hjul.
Fram: 100 mm hjul m / grå gummi och
kullager.
Dubbelverkande bromsar på framhjulen.

Höjdinställning

Teleskop rostfritt stål med 5 inställningar i området av 2 cm. Höjden
justeras med hjälp av clips (inga
verktyg)

Front: Teleskop rostfritt stål. Höjden utförs
med clips.
Bakhjul: Med hjälp av skiftnyckel flyttar
bussningar för bakhjulet. Broms: Med
sexnyckel flyttade broms.
Tippskydd: Höjden görs med hjälp av clips.

Sits & lock

Sits: 3,5 cm tjockt PU-skum Omslag: 1,5 cm tjockt PU skum armstöd
Kuddar: 2,5 cm tjockt PU-skum

Rygg

Nätvävstyg, inställbar via 4 gjorde.

Metal, Ytaram.

Rostfritt stål, pulverlackerad.

El-motor/batterisystem

Artikel nr

310500 / 310500-B

ISO-nummer

091203
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310501 / 310501-B
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Tekniska data
Mini Gas-tip
Sitthöjd
OBS: Locket (heltäckande)
ökar höjder 1,5 cm

Ca. 46, 48, 50, 52 & 54 cm

Sitsbredd

46 cm

Sittdjup

37,5 cm

Sittdjup från baksidan

32,5 cm

Bredd mellan armstöd
Armstödshöjd (Höjd från sitsen)

34 cm

Mini El-tip

15,5 - 28,5 cm

Körhandtag, höj-och sänkbar

8 Inställningar. Höjden justeras med hjälp av clips.
Körhandtagen kan vinklas åt sidan för lättare manövrering.

Höjd vid högsta punkt
(styrspak)

126 cm när stol och körhandtag båda är i toppositionen

Största utvändiga bredd

59,5 cm

Fri höjd under sits

39 cm - 47 cm

Total längd (utan tillbehör)

65,5 cm

Vikt

23,6 kg

Max. Belastning

80 kg.

Hjul

100 mm hjul m / grå gummi och kullager.
Dubbelverkande bromsar på alla 4 hjul.

Höjdinställning

Teleskop rostfritt stål med 5 inställningar med ca. I området av 2 cm. Höjden justeras med hjälp av clips (inga verktyg)

Sits & lock

Sits: 3,5 cm tjockt PU-skum Omslag: 1,5 cm tjockt PU skum armstöd Kuddar: 2,5
cm tjockt PU-skum

Rygg
Metal, Ytaram.

Nätvävstyg inställbar via 4 gjorde.
Rostfritt stål, pulverlackerad.

El-motor/batterisystem

Steglöst låsbar ställdon. Ytbehandlad normalt. metall. Batterier räcker generellt
30-40 gånger fram och tillbaka på en laddning.
EL täningsgrader = IP66 (Dammtät och skyddad mot vattenstålar).

Artikel nr

310503 / 310503-B

ISO-nummer

091203

310502 / 310502-B
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Produkten är CE-märkt, vilket innebär att produkten
uppfyller EUs lagstiftning och möjliggör den fria
rörligheten för varor på den europeiska marknaden.

