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AmfiBi Double HighBack är en vidareutveckling av vårt uppskattade AmfiBi 
koncept. Den är utrustad med en hög stoppad rygg med tillhörande nackstöd 
och integrerad sits med öppning bakåt. Den höga ryggen ger ett mjukt men 
fast stöd och den nedre delen är utrustad med ett fjädrande svankstöd för  
ytterligare komfort. Sitsen med öppning bakåt har tagits fram efter önskemål 
från GATEs kunder och innebär ett naturligare och mer hygieniskt arbetsätt. 

Amfibi Double  
HighBack 

EL

Hög stoppad rygg   
Den höga ryggen ger ett mjukt 
men fast stöd. Den är lätt att 
rengöra och går att bytas ut  
när så önskas.

Tilt-funktion   
AmfiBi Double kan tippas från fem grader 
framåt till 25 grader bakåt. Det innebär att 
den är smidig både vid i- och urstigning 
såväl som vid hygientvätt. Tippningen 
skapar också en bättre arbetsmiljö med 
lägre belastning för personalen.

Plast eller metall
Till AmfiBi finns gejder och 
plastbäcken som tillbehör. 
Observera att gejder finns 
i olika utföranden för att 
passa plast- eller metall-
bäcken. 

Svängbara och avtagbara
Fotstöden är avtagbara, 
svängbara och uppfällbara 
och som standard finns det 
även hälband som förhindrar 
att patientens fot halkar av 
fotstöden vid tippning.  

Part No. Product Width, external Max user weight Seat height Width between armrests  Seat depth

56-203DB Amfibi Double 62 cm   150 kg 53-82 cm 52 cm 45 cm

Technical specifications  CE marked according to MDD 93/42/EEC.

Integrerat nackstöd 
Det integrererade nackstödet 
går att justera i höjd och finns   
i två olika storlekar, M och L.

Fjädrande svankstöd 
Den nedre delan av ryggen  
har ett fjädrande svankstöd  
för ytterligare komfort och 
individuell anpassning. 

Integrerad sits med öppning bakåt 
Sitsen har en ergonomisk design 
och elastisk konstruktion för bästa 
möjliga komfort för brukaren medan 
öppningen bakåt ger ett naturligare 
och mer hygieniskt arbetssätt för 
vårdaren. 

Elektronik för höjd/ 
tiltmanövrering  
Konstruktionen med en hög  
rygg innebär att elektronik för  
höjd- och tiltmanövrerig har  
placerats i en skyddande box  
baktill och att kablage har  
integrerats på ett bättre  
sätt än tidigare. 

Låsningsbara armstöd
Armstöden är upp- 
och nedfällbara samt 
låsningsbara vilket gör 
det enklare för patienten 
att själv assistera vid 
överflyttning.

Låsbara hjul
Alla fyra hjul 
är låsbara.

Art. Nr. Produkt Maxbrukarvikt Bredd Innermått/armstöd Sitthöjd  Sittdjup  Tiltning

56-275 AmfiBi Double HighBack 150 kg 60 cm  50 cm 53-82 cm 45 cm 5 grader framåt-25 grader bakåt

Tekniska specifikationer  CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

Tillbehör se s.7

Nyhet!


