
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

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 Tilt 

 

Robust badetoiletstol, der tilter den bariatriske bruger til en 30° 

hældning. En gennemtænkt og sikker kombinationsstol, der tager 

hensyn til både bruger og plejer i hver eneste badesituation. 

Badetoiletstol Tilt bruges på plejecentre, institutioner og hospitaler.  

Brugervægt 325 kg. 

 

• Bremser påsat alle fire hjul. 

• Mulighed for ekstra brede butterfly 

armlæn. 

• Fjernbetjening giver plejer let adgang 

til tilt funktionen. 

 

• Sikrer bedre arbejdsmiljø for plejer 

og en behagelig og sikker 

badeoplevelse for bruger. 

• Justerbar sædehøjde og 

sædedybde. 

PRODUKTARK

 

Transporter Kørestol 

OP TIL 325 KG 

https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=20141
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=24144&art0=90886&nart=1


 
 

 | 2023-05 Produktark Bariatrisk Badetoiletstol Tilt     2 

 

 

 

 

 
  

Anvendelse 

Badetoiletstol Tilt er designet til at kunne tilte den 

bariatriske bruger i forbindelse med personlig 

pleje på badeværelset og i brusebadet.  

Badetoiletstol Tilt er beregnet til indendørs brug 

på fx hospitaler, plejecentre og institutioner. 

Badetoiletstol Tilt er beregnet til brugere op til 

325 kg med nedsat fysisk funktionsevne. 

Badetoiletstol Tilt kan bruges i omgivelser med en 

temperatur fra -10° til +40°C. 

Fjernbetjening 

Badetoiletstolens tiltfunktion styres af to 

aktuatorer under badetoiletstolens sæde. 

Tiltfunktionen aktiveres med den påmonterede 

fjernbetjening. Fjernbetjeningen kan bruges af 

både bruger og plejepersonale.  

Konstruktion 

Badetoiletstol Tilt med hjul har en siddebredde på 

66 cm. Sædet er fem cm højt og lavet af PU-skum. 

Fodstøtterne er aftagelige og indstilles i højde. 

Fodpladernes placering kan også justeres. Det 

gør, at brugere med meget væv på indersiden af 

lårene sidder komfortabelt i badetoiletstolen. 

Under ryglænet er der stor frigang ned til sædet, 

til vævet i glutealregionen. Det sikrer støtte i 

ryggen og tillader plejepersonalet at række ind 

efter et sejl til placering af bruger. 

Funktionelle armlæn 

Badetoiletstol Tilt udstyret med ekstra lange 

armlæn (64 cm) som stikker frem foran 

siddefladen. Det gør ind- og udstigning nemmere 

for bruger. Armlænene er desuden aftagelige og 

svingbare.  

Ved behov for ekstra bredde, påsættes to 

butterfly armlæn, som giver 14 cm mere plads 

mellem armlænene. 

Fjernbetjening 

Fjernbetjeningen, der kan hænge på skubbebøjlen, 

giver plejepersonalet nem adgang til 

tiltfunktionen. Ved fuldt opladet batteri kan 

kørestolen tilte helt op og ned ca. 20 gange. 

Aktuatorer 

Tilt Badetoiletstol er udstyret med to aktuatorer, 

monteret under sædet. Det er disse to aktuatorer, 

der gør, at Tilt badetoiletstol kan tilte.  

De to aktuatorer skal kalibreres, inden Tilt 

Badetoiletstol tages i brug for første gang. 

 

Rengøring og vedligeholdelse 

Tilt Badetoiletstolens stel, sæde og armlæn kan 

rengøres med vand og et almindeligt 

rengøringsmiddel. 

Sædet kan fjernes og desinficeres med ethanol 

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

max. 10000 ppm.  

Fjernbetjening og styreboks kan desinficeres med 

ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 

ppm og max. 10000 ppm.  

Håndtering af batterier 

Batteriets levetid kan forlænges ved at blive ladet 

op, selvom det ikke er helt afladet. 

Hvis styreboksen ikke skal bruges i længere tid 

(dage og uger), bør batteriet tages ud af 

styreboksen for at undgå dybdeafladning og 

skader på batteriet. 

 

Opbevaring og transport 

Når Badetoiletstol Tilt ikke er i brug, bør den 

opbevares tørt og i temperaturer mellem -10° til 

+40°C og i en luftfugtighed på maks. 80%. Dette 

gælder også ved langtidsopbevaring. 

 

 

Transport 

Badetoiletstol Tilt er (uden bruger) egnet til land- 

og/eller lufttransport. Badetoiletstol Tilt kan ikke 

klappes sammen, da rammen er fast.  

Badetoiletstol Tilt tåler at blive løftet op i rammen, 

hvis den skal transporteres i motoriseret køretøj. 
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Maks. brugervægt 325 kg 

Risikoklasse  I 

Grundlæggende UDI DI  5740000100005N4 

Forventet holdbarhed  7 år 

Forventet holdbarhed batteri 2-3 år 

Totallængde i laveste position 1400 mm 

Siddebredde 660 mm 

Totalbredde med standard armlæn/butterfly armlæn 740/850 mm 

Bredde mellem standard armlæn/butterfly armlæn 610/750 mm 

Sædedybde  420/480/540 mm 

Sædehøjde 55 mm 

Bredde toiletåbning Ø 240 mm, 350 mm lang 

Afstand fra gulv til undersiden af sæde 445 mm 

Afstand fra gulv til skubbebøjle 1000 mm 

Afstand fra sæde til fodstøtter 390/420/440/460/480 mm 

Samlet vægt af Tilt Badetoiletstol 39 kg 

Svingbare armlæn Ja 

Fodstøtter svingbare og højdeindstillelige Ja 

Op/ned kapacitet ved fuldt opladet batteri Ca. 20 gange 

Venderadius 1580 mm 

Ramme Pulverlakeret krom molybdæn stål 

Låsbare hjul Ø150 mm med bremse 

Sæde/ryg/armlæn Polyuretan 

IP-klassifikation  IPX5 

ISO-klassifikation 09 12 03 22 

Aktuatorer (2 styks) /styreboks Concens 

Fjernbetjening Concens 

Risikovurdering EN/ISO 14971: 2012 

Generelle krav og prøvningsmetoder EN 12182:2012, EN/ISO 10535:2006 

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

Specifikationer 
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Model, tilbehør og reservedele Varenummer 

Badetoiletstol (siddebredde 66 cm) med standard armlæn, standard 
fodstøtter, lader, nakkestøtte og spand 

0155-066-000 

Butterfly armlæn højre (giver 7 cm ekstra bredde mellem armlænet) 0150-999-012R 

Butterfly armlæn venstre (giver 7 cm ekstra bredde mellem armlænet) 0150-999-012L 

Sæde helt med låg til badetoiletstol 0150-999-023 

Bækkenspand med låg plast 0140-999-001 

Fodstøtte standard badetoiletstol højre 0156-999-090H 

Fodstøtte standard badetoiletstol venstre 0156-999-090V 

Elevérbar benstøtte til badetoiletstol højre 0156-999-030 

Elevérbar benstøtte til badetoiletstol venstre 0156-999-031 

Batteri til Tilt Badetoiletstol 0156-999-050 

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

Bestilling, tilbehør og reservedele 

https://www.cobirehab.com/

