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Amfibi XL
Amfibi XL är en hygienstol designad med bariatriska anvädare i åtanke. Med en maximal användarvikt 
på 250kg, 67cm inre bredd och elektrisk höjdjustering ger Amfibi XL hygienstol stabilet och komfort för 
användaren samtidigt som den kräver minimal ansträngning för vårdpersonalen.
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Tåligt material
Tillverkad i korrosionsfritt 
material.

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

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

Riktningsspäarrat hjul/ 
Låsbara hjul
För en mer säker 
körning av stolen så 
är ett av hjulen (höger 
bak) utrusmad med 
riktningsspärr. Övriga hjul 
är låsbara.

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

Svängbara och avtagbara
Fotstöden är avtagbara, svängbara 
och uppfällbara.

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

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 integrated i stolen. 
Den minimerar trycket 
mot sittbensknölar, 
senor och blodkärl 
och är utformad för att 
passa både kvinnor och 
män.

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

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

Art. Nr. Produkt Bredd, Yttermått Maxbrukarvikt Sitthöjd Bredd, Mellan Armstöd Sittdjup

56-204 Amfibi XL 79cm 250kg 55-81cm 67cm 49cm

Tekniska Specifikationer


