ERGOtip toiletstole

Værdighed i øjenhøjde
Styrket selvhjulpenhed for brugere
og bedre arbejdsmiljø for personale

Tryghed og
livskvalitet
ERGOtip
ERGOtip line består af 5 størrelser fra lille til
meget stor. Ergotip 5 er den mest anvendte, da
den passer de fleste brugere.
Til ERGOtip stolene findes et stort udvalg af
ekstratilbehør, som konstant udvikles og udbygges. Har du et særligt ønske, kan en skræddersyet model være løsningen.
Alle ERGOtip stole er udviklet og produceret i
et solidt og holdbart design med høj genbrugsværdi. Brugervægt op til 200kg.

Stolen gør alt arbejdet for mig. Jeg er 180 cm
høj, og når stolen kan hejses op i øjenhøjde,
undgår jeg at stå foroverbøjet, fx hvis jeg skal
hjælpe med tandbørstning. Jeg er glad for at få
sådan en stol ind som arbejdsredskab.
Kenneth Rasmussen,
Tirsdalens Plejecenter

Jeg bruger Danrehabs toiletstole – alle typer –
fordi de kan tilpasses den enkelte bruger. Der er
et væld af tilbehør til stolene, såsom forskellige
ben- og nakkestøtter og armlæn, hvis fx en stol
på 55 cm skal laves bredere. Det betyder, at vi
ikke behøver at have mange slags stole. Derved
sparer vi penge, samtidig med at stolen passer
individuelt til brugeren.
Flemming Andreasen,
indkøber på hjælpemiddeldepotet, Herning Kommune

ERGOtip 5 EL - all round stolen
Rita er 84 år. I den elektriske ERGOtip 5-stol kan hun klare alle gøremål på badeværelset på én gang, fordi stolen har mange indstillingsmuligheder.
Det er rart og trygt og gør samtidig arbejdssituationen nemmere og
mere komfortabelt for hjælperen, idet belastningen af ryggen er minimal, når der anvendes en elektrisk højdeindstillelig kipstol.
Frem- og tilbagekipning foregår nemt og enkelt
uanset brugerens vægt og foretages via en brugervenlig betjeningsboks.

ERGOtip 6 EL
ERGOtip 6 EL er vores mellemste standard-stol
med elmotor-tip og anvendes til relativt store
brugere. Stolen har yderligere to elmotorer til at
varetage højdeindstillingen.

ERGOtip 8 EL
ERGOtip 8 EL (vores næstmindste standardstol med el-tip og el-hejs) er til ”små-/ mellemstørrelse” brugere og samtidigt højdeindstillelig via
to ekstra motorer.

ERGOtip 7 EL
ERGOtip 9 EL
ERGOtip 9 EL (vores mindste standard-stol
med el-tip og el-hejs) er til små voksne/ børn og
samtidigt højdeindstillelig via to ekstra motorer.

ERGOtip 7 EL er vores bredeste standardstol med elmotor-tip og anvendes til meget
store brugere. Stolen har yderligere to
elmotorer til at varetage højdeindstillingen.

Gennemtænkte detaljer

Fleksibilitet i materialet og smart design
gør det muligt at tilpasse nakkestøtten, så
den danner et komfortabelt leje for den
enkelte brugers baghoved på en tryg og
behagelig måde.

Bækkenet er sikret og the chair is equipped
with artificial leather which is easy to
clean and stays dry ones you have dried
it. Further the back rest is mounted
with velcro which is easy to handle and
regulate.

De store og låsbare hjul gør transporten
nem og sikker for både hjælper og bruger
og giver desuden stolen en meget lille
venderadius.

Derfor vælger kunderne Danrehab
Produktudvikling og -tilpasning via
brugerinddragelse

Test og CE-mærkning iht. EU-direktiver og
-standarder

Et bredt udvalg af standardmodeller

Holdbare produkter, der er lette at vedligeholde
i rustfrie materialer, fx rustfrit stål og
aluminium eller rilsan-/epoxycoated

Skræddersyede specialløsninger
Universelt tilbehør, som kan anvendes på mange
forskellige modeller

HMI-numre som bestillingsnumre

ERGOtip-toiletbadestole, eldrevne
TEKNISKE DATA
HMI-nr.

Modelnavn

Sædets dybde

Sædets bredde

Mellem armlæn*

Totalbredde

Totaldybde**

Belastning

35321

A ERGOtip 5 EL

43 cm

43 cm

47.5 cm

60 cm

74 cm

200 kg

50831

A ERGOtip 6 EL

48 cm

49 cm

52 cm

63.5 cm

74 cm

200 kg

50833

A ERGOtip 7 EL

48 cm

58.5 cm

60 cm

71.5 cm

74 cm

200 kg

72165

A ERGOtip 8 EL

44 cm

40 cm

43 cm

60 cm

73.5 cm

150 kg

72166

A ERGOtip 9 EL

44 cm

40 cm

37.5 cm

57 cm

73.5 cm

150 kg

* = hvis stolen er udstyret med den tidligere (”gamle”) type armlæn, kan bredden øges ved at
udskifte disse med armlæn, der er forskubbet ud til siden ca. 2.5 cm eller 5 cm i hver side.
Målene i kolonnen skal reduceres med ca. 3 cm, hvis stolen er forsynet med den tidligere
(”gamle”) armlænstype.

** = ved tipning øges totaldybden med ca. 25 cm.
Hvis fodhvilere påsættes, øges totaldybden med
ca. 30 cm.
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