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Hygienstolar

Amfibi

™

Hygienstol

Fördelen med GATEs hygienstolar är att de mycket
snabbt kan anpassas efter varje individs behov
och varje situations krav. Justera sitthöjden med
manuell- eller eldriven höjning och sänkning, tippa
stolen med tilt-funktionen och skräddarsy den med
tillbehören.

Design efter behov
GATEs hygienstolar har en unik pelarprofil för smidig och
enkel höjdjustering av säteshöjden. För att möta olika behov
väljer du mellan manuell eller el-manövrering. Amfibi passar
därmed de flesta människor oavsett längd och personalen
behöver inte lägga tid och kraft på att leta efter en passande
hygienstol för varje situation.

En bättre vardag
Amfibi kompromissar aldrig mellan användarens komfort och
personalens arbetsergonomi. Båda är lika självklara. Med
individuellt anpassad komfort och funktion blir hygienskötseln
en betydligt behagligare upplevelse för både patienten och
vårdaren. Amfibi är tillverkad i ett korrosionsfritt material och
ställdon tål spolande vatten/högt tryck (IP66).

Optimal komfort
I samband med dusch och tvätt blir användaren ofta sittande
i stolen länge, vilket kan vara mycket påfrestande. Amfibi har
därför tagits fram för att erbjuda en mycket hög komfort.
Sittandes i Amfibi kan användaren inta en så normal
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kroppsställning som möjligt. Hygienstolen får snabbt en
personlig passform med hjälp av lättmanövrerade inställningar
och alla modeller är höj- och sänkbara.
Amfibis sits och rygg är anpassade för ett upprätt sittande
som inte stänger bäckenet. Den ergonomiska sitsen minimerar
trycket mot sittbensknölar, senor och blodkärl och den
rundade framkanten bidrar till en komfortabel benställning.
Unikt för Amfibi är också ett nytt ryggband som är mjukt och
vattenavvisande för bästa komfort/hygien (tillbehör). Bandet
justeras enkelt för optimalt stöd och sittdjup.

Vilken modell matchar
dina behov?
Det breda modellurvalet gör det möjligt att bygga
upp en effektiv ”flotta av hygienstolar. Eftersom alla
modeller passar de flesta användare oavsett längd/
vikt kan antalet stolar och stolstyper reduceras för att
sedan kompletteras upp med enstaka avancerade
modeller för krävande vårdsituationer.
GATEs hygienstolar finns i tre olika grundmodeller.
Amfibi Double är vår mest avancerade och flexibla
hygienstol som är justerbar både på höjden och i lutningen, Amfibi XL är framtagen för större och tyngre
patienter samt Basic som är vår enklaste modell.

Amfibi Double
EL

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.

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

Personlig passform

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

Optimal
komfort!

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 framkanten bidrar till en komfortabel
benställning.

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

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.

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

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

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.

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

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.

Låsbara hjul
Alla fyra hjul
är låsbara.

Tåligt material
Tillverkad i korrosionsfritt material.

Tillbehör se s.7

Tekniska specifikationer

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

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
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Amfibi Double
HighBack
EL

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.

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

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.

Nyhet!

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.

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

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

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.

Låsbara hjul
Alla fyra hjul
är låsbara.

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.

Tillbehör se s.7

Tekniska specifikationer
Technical
specifications
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Art.
PartNr.
No.

Produkt
Product

56-275
56-203DB

AmfiBi
Double HighBack
Amfibi Double
62 cm

CE-märkt
enligt
CE marked
according
to MDD 93/42/EEC.

Maxbrukarvikt
Bredd
Sitthöjd
Sittdjup
Width, external
Max user
weight Innermått/armstöd
Seat height
Width
between armrests
150 kg

150 kg 60 cm

50
cm cm
53-82

53-82 cm
52 cm

45 cm

Tiltning
Seat depth
5 45
grader
cm framåt-25 grader bakåt

Basic har utvecklats för att möta de vanligaste behoven och ger i
kombination med ett attraktivt pris mycket hygienstol för pengarna.
Basic har justerbar sitthöjd samt ett brett tillbehörsprogram som gör det
enkelt att individanpassa stolen efter varje patients behov.

Basic

Extra
prisvärd!

Tåligt material
Tillverkad i korrosionsfritt
material.

Uppfällbara Armstöd
Armstöden går enkelt
att fälla upp.

Bekväm
Ryggstödet är
bekvämt, ställbart
och går att tvätta i
maskin 70°.

Olika sits alternativ
Flera olika sitsalternativ
finns. För högsta
komfort kan mjuksits/PU
användas.
Se tillbehör

Medföljande gejdern
Gejdern som medföljer
stolen passar både
Basics plastbäcken
samt sjukvårdsbäcken
i metall.

Justerbar i höjd
Teleskoperande ben
som enkelt kan justeras och ger sitshöjd
49-62 cm.

Låsningsbara hjul
Alla fyra hjul är låsbara.

Uppfällbara fotstöd
Fotstöden är uppfällbara och
lätta att svängas bort. Kan
vid behov också tas bort.

Tillbehör se s.7
CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

Tekniska specifikationer
Art. Nr.

Produkt

Bredd, yttermått

Maxbrukarvikt

Sitthöjd

Bredd, mellan armstöd

Sittdjup

56-280

Basic

57 cm

150 kg

49-62 cm

47 cm

45 cm

56-280XW

Basic

62 cm

150 kg

49-62 cm

52 cm

45 cm
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Amfibi XL är framtagen för större och tyngre patienter och har därför
extra plats och styrka samt elmanövrerad höjning och sänkning.
Den maximala brukarvikten ligger på hela 250 kg.

Amfibi XL
EL

Gott om plats
Den maximala brukarvikten för Amfibi XL ligger
på 250 kg och sittdjupet är större än standard.
Hygienstolen är också breddad till 64 cm mellan
armstöden för att ge extra mycket utrymme och
god stabilitet.

Klarar
250 kg!

Tåligt material
Tillverkad i korrosionsfritt
material.

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

Smidig reglering
Eljusteringen upp och ner
sköts med en trådbunden kontroll och har
hög säkerhetsklassning,
IP-klassning (IP66).

Integrerad mjuk sits
Amfibi XLs sits och rygg
är anpassade för ett upprätt
sittande som inte stänger bäckenet.
Den ergonomiskt mjuka sitsen
(PU) är standard och integrerad i
stolen. Den minimerar trycket mot
sittbensknölar, senor och blodkärl
och är utformad för att passa både
kvinnor och män.

Ställbart ryggband
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.

Lätt att rengöra
Sitsen är lätt att ta av och rengöra
och den rundade framkanten bidrar
till en komfortabel benställning.

Riktningsspärrat hjul/
Låsbara hjul
För en mer säker körning
av stolen så är ett av
hjulen utrustade med
riktningsspärr. Övriga
hjul är låsbara.

Svängbara och avtagbara
Fotstöden är avtagbara,
svängbara och uppfällbara.

Eldriven höjdjustering
Amfibi XL har en unik pelarprofil för
smidig och enkel höjdjustering av
sitthöjden. Stolen kan höjas upp till 81
centimeter från det lägsta läget och på
så sätt skapa en minimal arbetsbelastning för personalen.

Gejder och uppsamlingskärl
finns som tillbehör

Tillbehör se s.7

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

Art. Nr.

Produkt

Bredd, yttermått

Maxbrukarvikt

Sitthöjd

Bredd, mellan armstöd

Sittdjup

56-204

Amfibi XL

79 cm

250 kg

55-81 cm

67 cm

49 cm

Ställbart komfortryggband
56-258 (BASIC/DOUBLE/XL)
Tillverkat i ett hygieniskt material
- känns mjukt och komfortabelt.
Rengörs enkelt och blir
aldrig vått.

Tillbehör

Barriär
56-212- (STD/XL)
För tryggare sittande. Förhindrar
att patienten glider ur stolen.

Mjuksits med hygienurtag
(BASIC/DOUBLE)
56-206 Ökar komforten för patienten.

Sidostöd
56-216 För bekvämt
sittande. Ger mjukt stöd
åt mindre personer.

Plugg för mjuksits
56-232 Ger tillsammans med
56-206 en mjuk duschsits
- för en bekvämare duschning.

Breddningssats
56-221 Breddar armstöden
med 5 cm/par dvs 2,5cm per
sida. För patienter som kräver
extra stort utrymme.

Vinkelställbart
amputationsstöd
Amfibi, 56-228-L vänster,
56-228-R höger.
Basic, 56-289-L vänster,
56-289-R höger.
Kan justeras i längd och vinkel.

Gejder
56-218 För montering av
uppsamlingskärl. Passar även
till standardbäcken (metall).

Vinkelställbart vadstöd
AmfiBi
56-227-L vänster
56-227-R höger
Basic
56-288-L vänster
56-288-R höger
Kan justeras i längd och vinkel.

Uppsamlingskärl med lock
56-209 Stort handtag
för smidig hantering.

Riktningsspärrat hjul
(DOUBLE)
56-359 125 mm
56-355 100 mm
57-043 75 mm

Hjul med broms
(Double)
56-251 125mm
56-222 100mm
56-387 75mm

Drivhjulssats
56-215 (22”)
Passar endast till BASIC
Inkl. bromsar med quickrelease
funktion. För att patienten ska
kunna förflytta sig i hygienstolen på egen hand.

Stänkskydd
56-213 Skyddet
förhindrar urinläckage
framtill.

56-257-L
56-257-R
Fotstöd till vinkelställbara benstöd
(DOUBLE/XL)
Används i kombination med
amputations- eller vadstöd

Vadband
56-225
Ger extra stöd för underbenen.

Duschsits
56-205
(BASIC/DOUBLE)
Sits med mindre hål för ökad
komfort vid duschning.
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Hygienstolar
• GATE kompromissar aldrig
mellan användarens komfort 		
och personalens arbetsergonomi. Båda är lika självklara.
• Smidig och enkel justering.
Personalen behöver inte lägga
tid och kraft på att leta efter 		
en passande hygienstol för varje
patient och situation.
• Finns i tre grundmodeller:
Amfibi Double – Extra avancerad
och flexibel, Amfibi XL – klarar 		
upp till 250 kg samt Basic – en
enklare och extra prisvärd
modell.
• Till GATEs hygienstolar finns det
ett stort utbud av tillbehör som
gör det enkelt att individanpassa
stolen för maximal nytta.
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Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-330 21 Reftele
info@gaterd.se | www.gaterd.se
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Vill du veta mer?

