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Optimal 
komfort!

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.

Personlig passform 
Amfibi Double har nackstöd som kan 
ställas in i höjd- och djupled för skönt 
stöd och personlig passform.

Amfibi Double är GATEs mest avancerade och flexibla hygienstol. Den är 
utrustad med dubbel eldrift, dels med eldriven höj- och sänkning samt el-
driven tiltning framåt och bakåt. Stolen justeras steglöst även när patienten 
sitter på plats. Dess funktioner tillsammans med mjuk och bekväm avlast-
ning på sits- och rygg ger överlägsen komfort för patienten och minimal 
arbetsbelastning för personalen.

Amfibi Double 
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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.  

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

Ergonomisk sits
Sitsen på Amfibi Double är 
anpassad för ett upprätt  
sittande som inte stänger 
bäckenet. Den minimerar tryck 
och är utformad för att passa 
både kvinnor och män. Sitsen 
är lätt att ta av och rengöra 
och den rundade framkan-
ten bidrar till en komfortabel 
benställning.

Art. Nr. Produkt Bredd, yttermått Maxbrukarvikt Sitthöjd Bredd, mellan armstöd  Sittdjup

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

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

Tillbehör se s.7

Justerbar sitthöjd
Med en sitthöjd från 53 cm ända 
upp till 82 cm som justeras 
steglöst och passar de allra flesta 
patienter och ger personalen 
minimal arbetsbelastning.

Tåligt material 
Tillverkad i korro-
sionsfritt material.

Smidig reglering
Eljusteringen upp och ner 
samt tiltning sköts med en 
trådbunden kontroll och har 
hög IP-klassning (IP65).

Låsbara hjul
Alla fyra hjul 
är låsbara.

Arbetsergonomi 
Stolen är helt avlastande för 
användaren samtidigt som 
vårdgivaren inte behöver arbeta 
manuellt eller sätta in styrka i 
de olika momenten.

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

Ställbart ryggband
Det mjuka och bekväma 
ryggbandet motverkar 
tryck på hudnära  
bendelar. Bandet  
justeras enkelt för  
optimalt stöd och 
sittdjup. Går att tvätta i 
maskin.  


