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LÅSBARE HJUL 
Drejelige 6" hjul

JUSTERBARE HEAVY-
DUTY FODSTØTTER

56 CM RAMME 
I RUSTFRIT STÅL   

med 10 cm 
højdejustering

58 CM X 46 CM
ERGONIMISK FORMET 

SÆDE

SPECIALUDVIKLET ISCHIAL 
PELVIC ALIGMENT  SYSTEM, 
Tillader 5 cm justering frem og 

tilbage og 2,5 cm sideværts-
justering for  tilpasning til 

brugerens bækken

JUSTERBAR STROPRYG

JUSTERBAR RYGVINKEL

FLIP-UP ARMLÆN

RYGBESLAG
Tillader justering af sædedybde og 
balancepunkt

25° TILT

 BADE- & TOILETSTOL TIL STORE BRUGERE

ERGONOMISK FORMET SÆDE
›  Ergonomisk formet for trykaflastning og 
   bækkenstøtte
›  Fremstillet i blødt polyurethan med lang 

holdbarhed
›  Fås med åben forende og let adgang
›  Fås i størrelse SB 58 x  SD 46 cm

RAZ-AT600 EGENSKABER

RAZ-AT 600
Udviklet til at imødekomme komplekse behov og høje 
krav til sikkerhed, funktionalitet og kvalitet
Raz-AT600 – Bade- og & toiletstol til store brugere op til 275 kg. Stolen har en forstærket stålramme, 25 ° 
tilffunktion, fire låsbare 6" hjul, lethåndterbart bækken og heavy-duty benstøtter.

Stolen kommer endvidere med det specialudviklede tilt-system (Weight Assist Spring System (WASS)), som  
fås i to vægtklasser og kan justeres efter brugerens vægt og balancepunkt, hvilket gør det lettere for hjælp-
eren at tilte stolen. Derudover er stolen forsynet med trædepedal, som igen gør det lettere for hjælperen at 
tilte brugeren ved hjælp af benkræfter.

Mange forskellige
 justeringsmuligheder

RAZ-AT600 TILBEHØR

› Ekstra stor hovedstøtte
› Svingbare armlæn
› Bodypoint brystsele
› Bodypoint bækkensele
› Sæde i viscoelastisk skum

› Sædekiler til højde-
   eller vinkeljustering
› MFX Footrest
› Retningslås på hjul
› Flad armlænspude
› Formet armlænspude

› Brystsele
› Hoftesele
› Lægrem
› Hælstroppper
› Kropsstøtter
› Adduktionsstøtter

› Tilt funktion 25°
› Trædepedal til tilt 
› Justerbare, forstærkede 
   fodstøtter
› Ergonomisk sæde

›  Justerbar stropryg
› Svingbare armlæn
›  Ischial Pelvic Alignment  

System (IPAS)
› Justerbar hovedstøtte

› Bækken
› Låsbare hjul
› Skubbehåndtag

FÅS OGSÅ MED
>  Rammebredder op til 91 cm
>   Specialtilpassede rammedybder
>   Specialtilpassede sæder

BÆKKEN
›  Funktionelt bækken til montering under sædet
›  Låg for at forhindre lugt og spild
›  Bredt håndtag med ergonomisk greb
›  Skrå forside skubber bækkenets indhold mod 

håndtaget og gør den dermed lettere at styre
›  Monteringsbeslag er synligt fra stolens forside 

og gør det lettere at skubbe bækkenet på plads
›  Passer i standard industri vaskemaskiner

TILPASSET NAKKESTØTTE
›  Hovedstøtten målet ca.  25 x 10 cm
›  Nakkestøttepude i skum er let at rengøre
›  Formet til at støtte hovedet i siderne. 
›  Hovedstøtten kan trinløst justeres 13 cm frem 

og tilbage og 28 cm op og ned
›  Nakkestøtten vinkles til komfortabel vinkel

JUSTERBARE FODSTØTTER
›  Aftagelige ved forflytning og rengøring
›  Svingbare
›  Flip-up fodplader
›  Justering af benlængde uden værktøj
› Fås med længde 40 - 50 cm og til lang 
   underbenslængde  45-56 cm

TRÆDEPEDAL TIL TILT
›  Hjælperbetjent trædepedal der gør det let-

tere at tilte tunge brugere 
›  Hjælper kan anvende benkræfter til at tilte 

store brugere.
›  Solid konstruktion i rustfrit stål passer 
  perfekt til rammen
›  Anti-slip overflade

TILT FUNKTION
›  Sædetilt for ekstra trykaflastning og komfort
›  Låsbar gasfjeder tillader tilt op til 25°
›  Trykfjedre hjælper med at vinkle ryggen til 

opretstående stilling
›  Betjeningsvenlig tiltudløser
›  Let og glidende tiltkontrol
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SPECIFIKATIONER Raz-AT600

Max brugervægt 275 kg

Rammebredde (sæde- og rygramme) 56 cm

Sædebredde  (toiletsæde) 56 cm - 76 cm

Sædedybde 46 cm

Totalbredde (med standard armlæn) Sædebredde + 11 cm

Totallængde ( med fodstøtter) 96 – 99 cm

Frihøjde under sæde med beslag til bækken: 43 – 48.5 cm
uden beslag til bækken: 47.5 – 50 cm

Armlænshøjde over side 24 cm

Sæde-til-gulv højde 55 cm and 58 cm

Stolen vejer 5" forhjul 37 kg
6" forhjul 38 kg

Rammemateriale Rustfrit stål

Alle mål er taget med standard sæde og armlæn


