
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner 

om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182. 

 

Scan eller klik på koden og find 

produktet på HMI-basen. 

 

Badetoiletstol Clean 

Stærk og funktionel badetoiletstol udviklet til den bariatriske bruger.  

Badetoiletstol Clean er beregnet til brugere, der vejer op til 325 kg.  

 

 

• Nem at rengøre 

• Flere indstillingsmuligheder 

 

• Stærk konstruktion 

• Vægtkapacitet op til 325 kg 

PRODUKTARK 
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Badetoiletstol til den bariatriske bruger  

Badetoiletstol Clean bruges til toiletbesøg og til 

badesituationer i vådrumsmiljøer (fx bruserum). 

Badetoiletstol Clean bruges på hospitaler, i 

plejeboliger, i private hjem og på institutioner til 

brugere op til 325 kg.  

 Badetoiletstol Clean må ikke bruges i bassiner 

eller i swimmingpools.  

Badetoiletstol Clean findes i to bredder, 61 cm og 

71 cm. Tallet svarer til afstanden mellem 

håndtagene.  

Kontakt os på 7025 2522 for råd og vejledning 

inden bestilling. 

 

Konstruktion 

Badetoiletstol Clean er lavet af letvægtsrør, der 

sikrer mest mulig stabilitet og lav vægt. Rørene er 

desuden overfladebehandlet.  

Armlænene går ud over siddefladen, hvilket gør 

det nemt at få et godt greb ved ind- og 

udstigning.  

 

Ryglænet kan flyttes +/- 6 cm. De buede rør sikrer 

en god siddekomfort. 

Bade- og toiletstolens sædehøjde er justerbar fra 

44-59 cm. 

Rengøring og vedligeholdelse 

Badetoiletstolens stel, sæde og armlæn kan 

rengøres med vand og et almindeligt 

rengøringsmiddel. 

Desinfektion 

Sædet kan fjernes og desinficeres med ethanol 

70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og 

max. 10000 ppm.  

 

 Desinficer altid Badetoiletstol med hjul, inden 

den overgår til ny bruger. Det skal ske for at 

undgå krydskontamination. 

Bolte og låsemøtrikker skal jævnligt efterses og 

evt. efterspændes. 

 Manglende overholdelse af eftersyn af bolte 

kan medføre fejlfunktion. 

Badetoiletstol med hjul kan vaskes i vasketunnel 

Indstilling og montering 

Clean består af to dele, stolens ramme og 

ryglænet. 

Ramme og ryglæn samles ved hjælp af skiver og 

bolte, der indsættes i de forborede huller på 

stolens ramme. 

Værktøj medfølger ved køb. 

Justering af sædedybde og ryglæn 

Sædedybden kan justeres i tre positioner. Vælg 

den ønskede sædedybde ud fra de to huller 

(forreste, midterste eller bageste) på ryglænet. 

Justering af benenes højdeindstillinger 

Højden på benene kan justeres i seks positioner 

ved at løsne og stramme de fire bolte, der allerede 

er monteret på benene.  

Under brug 

Sæderyggen kan indstilles i tre forskellige dybder. 

Justering af sædedybden påvirker ikke stolens 

stabilitet. 

 

Transport og opbevaring 

Når Badetoiletstol Clean ikke er i brug, bør den 

opbevares tørt og mellem -10° – 40°C. 

Badetoiletstol Clean er egnet til land- og/eller 

lufttransport. Badetoiletstol Clean kan skilles ad 

inden eventuel transport.  

 

Langtidsopbevaring 

Ved langtidsopbevaring (over tre måneder) af 

Badetoiletstol med hjul bør den opbevares i 

mellem -10° - 40°C og i en luftfugtighed, der ikke 

overstiger 80%. 
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Specifikationer, model 61 cm og 71 cm  

Brugervægt maks. 325 kg 

Sædebredde  61/71 cm 

Sædedybde justerbar 40-52 cm 

Sædehøjde justerbar 44-59 cm 

Afstand mellem armlæn 65/75 

Totalbredde over armlæn 73/83 cm 

Totalhøjde 79-94 cm 

Totallængde (fra fod til rygbøjlen) 80-101 cm 

Bredde toiletåbning Ø 24 cm, 35 cm lang 

Sæde/ryg/armlæn Polyuretan 

Ramme Krom molybdæn stål/SAE41-30 

Vægt (61 cm/71 cm) 14/15 kg 

ISO - klassifikation 09 33 07 03 

Produktets forventede levetid  7 år 

Risikoklasse I 

UDI-DI 5740000101288/5740000101295 

Grundlæggende UDI 5740000100003MY 

Generelle krav og prøvningsmetoder EN 12182 

Overfladetemperaturen på Badetoiletstol Clean kan stige eller falde, hvis den udsættes for eksterne 
kulde og varme påvirkninger. 

Model HMI-nummer Varenummer 

Bariatrisk Badetoiletstol Clean, 61 cm 52000 0142-061-000 

Bariatrisk Badetoiletstol Clean, 71 cm 52001 0142-071-000 

Dupsko, 1 styk.  0140-999-112 

Bækkenspand med plastlåg  0140-999-001 

Nyt sæde med låg, badetoiletstol Clean, 61 cm  0150-999-022 

Nyt sæde med låg, badetoiletstol Clean, 71 cm  0150-999-023 

| Fuglebækvej 1D, DK-2770 Kastrup, +45 7025 2522, cobirehab.com 

Bestilling 

Specifikationer 

https://www.cobirehab.com/

