EASY SO F T B AC K

A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

EASY SoftBack
EASY är en ny väldesignad hygienstol med en hel del avancerade funktioner. Hygienstolen är designad med
teleskoperande pelare - för att skapa så mycket plats och flexibilitet som möjligt för personalen. Stolen är
anpassad för användning i dusch- och toalettmiljö både på institution och i hemmet.
EASY kan höjas/sänkas samt tiltas framåt/bakåt även då brukaren sitter i stolen. Dess funktioner och flexibilitet
gör EASY till ett oöverträffat hjälpmedel för personalen samtidigt som det ger en hög komfort för brukaren
(exempelvis ger tiltbarheten en bättre tryckavlastning för brukaren). EASY kan fås med vår nya, mjuka
Komfortsits - med öppning bakåt för ett mer naturligt/hygieniskt arbetssätt. EASY Softback finns i två varianter
- med traditionell komfortrygg eller med rygg av PUR band.
G AT E R D. SE

EASY SO F T B AC K

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.

Personlig passform
EASY har nackstöd som kan ställas in
i höjd-, djupoch sidled för skönt stöd
och personlig passform.

EASY SoftBack Flexi
Ryggband/Flexi
Vår nya rygg /Flexi består av 3
separata band i PUR som tack vare
sin design anpassar sig individuellt
efter brukarens rygg. Banden är fast
monterade och enkla att rengöra/
torka av.

Integrerad sits med öppning bakåt
(Tillbehör)
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.
Leveransutförande standard är
plastsits/grön.

Låsningsbara armstöd
Armstöden är upp- och
nedfällbara samt låsbara i
nedersta läge. Detta som en
säkerhet då stolen tiltas.

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

Tilt-funktion
EASY kan tiltas från ca 5 grader framåt
till 30 grader bakåt. Det innebär att den är
smidig både vid i- och urstigning såväl
som vid hygientvätt. Tiltningen skapar
också en bättre arbetsmiljö med lägre
belastning för personalen.

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

Justerbar sitthöjd
Med en sitthöjd från 53
cm ända upp till 93 cm
som justeras steglöst och
passar de allra flesta
patienter och ger
personalen minimal
arbetsbelastning.

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

Hjul med riktningsspärr
Höger framhjul har en
riktningsspärr för enklare
manövrering av stol. Bild
visar dubbelhjul (tillbehör).
Låsbara hjul
Alla hjul förutom det riktningspärrade
är låsbara. Bild visar dubbelhjul
(tillbehör).

Pelare
De teleskoperande pelarna i aluminium
har en öppen design som gör att vatten/
smuts enkelt rinner igenom.

Tekniska Specifikationer
Art. Nr.

Produkt

Bredd, yttermått

Maxbrukarvikt

Sitthöjd

Bredd, mellan armstöd

Sittdjup

56-270

EASY SoftBack Komfort

65cm

150kg

53-93cm

49cm

45cm

56-270/LOW

EASY SoftBack Komfort Low

65cm

150kg

50-81cm

49cm

45cm

56-272

EASY SoftBack Flexi

65cm

150kg

53-93cm

49cm

45cm

Nedan visas exempel på möjliga artikelkombinationer.
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