
Etac Swift Mobil-2
Mobile bade- og toiletstole 
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Tilgængelighed 
Et flertal af plejere giver udtryk for, at ved personlig 
pleje af brugeren, er manglende tilgængelighed en 
udfordring, og ender ofte ud i anstrengte arbejds-
stillinger. For at forbedre tilgængeligheden har sædet 
på Swift Mobil-2 åbning bagtil, samt god tilgængelig-
hed både bagfra og fra siderne. Dette hjælper med til 
at gøre personlige hygiejnerutiner hurtigere at udføre, 
og mere værdigt for både bruger og plejer.

Flexibilitet og komfort
Alle Swift Mobil-2-modeller har en max. brugervægt 
på 160 kg og kan let tilpasses til mindre eller større 
brugere med forskellige udfordringer og behov. 
Stolene er justerbare på mange måder og har et bredt 
udvalg af tilbehør, der forbedrer komfort og stabilitet. 
Små justeringer kan gøre en stor forskel for sikkerhed 
og velvære for brugeren og arbejdsforholdene for 
plejeren.

Vi introducerer Swift Mobil-2 familien
Etac Swift Mobil-2 bade- og toiletstole er lette at manøvrere og forenkler forflytning såvel 
som transport af brugeren til og fra badeværelset. De er designet til at gøre livet lettere for 
både brugeren og plejeren. Vi forstår, hvad der er vigtigt for plejere og brugere, og ved at 
lytte til vores kunder, forstår vi vigtigheden af let adgang, tilpasningsevne, værdighed og 
komfort.
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Etac Swift Mobil Tilt-2

Etac Swift Mobil-2 Etac Swift Mobil-2 
med opret ryg 

Etac Swift Mobil 24"-2 
(leveres med fodstøtter 

som vist nedenfor).

Udforsk fordelene
Alle Swift Mobil-2 modellerne er funktionelle, fleksible og mobile bade- og toiletstole, 
designet til at lette personlig pleje for både plejeren og brugeren. Swift Mobil-2 tilbydes i 
fire forskellige modeller; en standard bade- og toiletstol, en model med opret ryg, en tilt-
model og en med 24” drivhjul. 

Højdejusterbar
Nem at indstille til forskellige 
sædehøjder, uden brug af 
værktøj.

Bækken
Swift Mobil-2 og Swift Mobil Tilt-2 
leveres inkl. bækken med låg.

"Etac Easy-Clean"
En unik overflade specielt 

udviklet til Etac. En perfekt 
balance mellem friktion og 

renlighed, skridsikkerhed 
og hygiejne!

Fleksible armlæn
Justerbar i højde og bredde.

Bekvem tilgængelighed
Sæde med åbning bagtil, 
fordybning fortil og god tilgænge-
lighed både bagfra og fra siderne.

Komfortabelt ryglæn
Justerbart og hurtigtørrende. Sta- 
bil pasform med to fastgørelses- 
punkter omkring kørebøjlen.

Multi-justerbar hovedstøtte
Designet til at give maksimal 
komfort og fleksibilitet. Den kan 
justeres for at opfylde individuelle 
behov for brugeren.

Fodstøtte 

Svingbare og aftagelige 
fodstøtter. Hælremme leveres 
som standardudstyr på Swift 

Mobil Tilt-2. Kan tilkøbes som  
ekstra udstyr til de andre  

Swift Mobil-2 modeller.
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Etac Swift Mobil-2 
Swift Mobil-2 er en fleksibel bade- og toiletstol, som giver de bedste muligheder for 
personlig pleje og komfort. Det brede tilbehørsprogram betyder, at Swift Mobil er meget 
fleksibel og nem at tilpasse til den enkelte brugers behov.

Sæde med god tilgængelighed
Sædet har åbning bagtil, hvilket giver hjælperen nem 
adgang til at assistere ved personlig pleje. Sædets 
overflade har ”Etac Easy Clean” mønster, som giver en 
perfekt balance imellem friktion og rengøringsvenlighed.

Komfortabel aflastning
Den bløde rygpolstring, som tørrer hurtigt, har 
indbyggede stropper, som gør det muligt at indstille 
ryggen optimalt til den enkelte bruger. For støtte og 
komfortabel aflastning til de ekstra følsomme brugere, 
anbefaler vi de bløde sæder, som fås som tilbehør. 

Nem og fleksibel tilpasning 
Swift Mobil-2 har en maksimum brugervægt på 160 kg 
som standard, og den kan let højdejusteres fra 45 til 60 
cm uden brug af værktøj. Armlænene kan justeres i højde 
og bredde. Swing-away fodstøtterne er højdejusterbare 
og fås også i en kort version, som f.eks. kan anvendes i 
kombination med et højere, blødt sæde.

Etac Swift Mobil-2 HMI-nr. Varenr.
Swift Mobil-2
inkl. ryglæn, sæde, armlæn, bækkenholder, bækken 
med læg, opklappelige og vinkeljusterbare fodstøtter 
og 4 låsbare hjul.

118816 80229463-DK

Vægt og dimensioner
16,6 kg. Total bredde: 57/58/64 cm (regulerbar). Bredde mellem armlæn: 42/48/54 cm 
(regulerbar).

Etac Swift Mobil-2 XL HMI-nr. Varenr.
Swift Mobil-2 XL
inkl. ryglæn, sæde, armlæn, svingbare og  
aftagelige fodstøtter og 4 låsbare hjul.

128787 80229483

Vægt og dimensioner
16,6 kg. Total bredde: 58/64/70 cm (regulerbar). Bredde mellem armlæn: 48/54/60 cm 
(regulerbar).

Etac Swift Mobil-2 med opret ryg HMI-nr. Varenr.
Swift Mobil-2 med opret ryg
inkl. ryglæn, sæde, armlæn, bækkenholder, opklappelige 
og vinkeljusterbare fodstøtter, 4 låsbare hjul

135042 80229489

Vægt og dimensioner
16,6 kg. Total bredde: 57/58/64 cm (regulerbar). Bredde mellem armlæn: 42/48/54 cm 
(regulerbar).

Materialer
Stel: pulverlakeret stål.
Sæde/Armlæn: polypropylen.
Ryglæn: polyester/velcro.
Fodstøtte: polypropylen.
Hjul: polyamid/TPE, låsbare, kugleleje.                       Max brugervægt: 160 kg.

Rengør / desinficer produktet med et standardrengøringsmiddel uden slibemiddel med 
en pH mellem 5 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning. 
Produktet kan rengøres sikkert i Autoklave ved 85°C i 3 minutter.

160 353
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Etac Swift Mobil-2 med opret ryg, 
perfekt til væghængte toiletter
Etac Swift Mobil-2 er yderst velegnet til brug over 
almindelige toiletter, men ved visse typer af væghængte 
toiletter bliver toiletstolen placeret for langt fremme i 
forhold til toilettets åbning idet ryggen/kørebøjlen går 

mod væggen. Med Swift Mobil-2 med opret ryg, kommer 
stolen 7 cm tættere på væggen, og passer dermed 
perfekt over væghængte toiletter. Den oprette ryg kan 
også tilkøbes som tilbehør.

Egenskaber
Sæde med åbning bagtil 
Giver nem adgang for personlig pleje, og 
komfort for brugeren. Den unikke overflade, 
specielt udviklet til Etac, har den perfekte  
balance mellem friktion og rengørings- 
venlighed, skridsikker og hygiejnisk!

Justerbare armlæn som standard
Nem tilpasning i forhold til forskellige 
brugeres behov. Armlænene på Swift Mobil-2 
og Tilt-2 kan justeres 6 cm i højden og 
bredden. Armlænene på XL-modellerne kan 
justeres 6 cm i højden og 12 cm i bredden. 

Justerbart ryglæn
Nem at tilpasse i forhold til brugerens figur,
kropsholdning og behov for komfort. 
Rygbetrækket er fastgjort med 2 stropper 
omkring kørebøjlen for ekstra nem justering 
af hovedstøtte. Blødt og hurtigtørrende 
materiale. 

Opklappelige og vinkeljusterbare 
fodstøtter
Fodpladerne kan klappes op og indstilles i 
vinkel, hvilket sikrer optimal understøttelse af 
fødderne. Nem indstilling af fodstøtten i
forhold til underbenslængde. Ekskl. hælremme. 

Bemærk at Swift Mobil-2 Standard og Swift 
Mobil-2 med opret ryg er udstyret med 
opklappelige og vinkeljusterbare fodstøtter 
(80209446).
Swift Mobil-2 XL er med svingbare og 
aftagelige fodstøtter (84001302).
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Etac Swift Mobil Tilt-2
Swift Mobil Tilt-2 er designet med ekstra meget fokus på plejeren og brugeren. Med tiltbar 
sædeenhed lettes de mange udfordringer, som plejepersonalet står overfor i deres daglige 
arbejde, og giver samtidig den komfort og sikkerhed, brugerne har brug for, for at føle sig 
godt tilpas.

Tilt funktion
Swift Mobil Tilt-2 har en brugervenlig tiltfunktion, der 
giver øget sikkerhed for brugeren og en ergonomisk 
arbejdsstilling for plejeren. Tiltfunktionen (+ 5° til -35°) 
kan betjenes fra begge sider af stolen. Dette gør det 
nemt for plejeren at berolige og støtte brugeren, når han/
hun vippes.  

God tilgængelighed og komfort
Med god tilgængelighed rundt om sædeområdet gøres 
rutinerne for personlig pleje lettere. For følsomme 
brugere anbefales ekstra bløde sædehynder. Det bløde 
og hurtigtørrende ryglæn og fodstøtterne giver brugeren 
en god komfort. 

Passer mange brugere
Grundet disse features kan bade- og toiletstolen tilpasses 
mange brugerbehov og -størrelser: Maksimal brugervægt 
på hele 160 kg, højdejusterbar 45-60 cm (sæde-til-
gulv), armlænene kan justeres i højde og bredde, og den 
højdejusterbare, svingbare fodstøtte tilbydes også i en 
kortere version. 

Etac Swift Mobil Tilt-2 HMI-nr. Varenr.
Swift Mobil Tilt-2
inkl. Hovedstøtte, ryglæn, sæde, armlæn, bækkenhold-
er, bækken med låg, opklappelige fodstøtter, hælrem og 
4 låsbare hjul.

118817 80229473-DK

Vægt og dimensioner
20,4 kg. Total bredde: 57/58/64 cm (regulerbar).
Bredde mellem armlæn: 42/48/54 cm (regulerbar).

Etac Swift Mobil Tilt-2 XL HMI-nr. Varenr.
Swift Mobil Tilt-2 XL
inkl. Hovedstøtte, ryglæn, sæde, armlæn, svingbare og 
aftagelige fodstøtter, hælrem og 4 låsbare hjul.

128788 80229481

Vægt og dimensioner
20,4 kg. Total bredde: 58/64/70 cm (regulerbar).
Bredde mellem armlæn: 48/54/60 cm (regulerbar).

Materialer
Stel: pulverlakeret stål.
Sæde/Armlæn: polypropylen.
ryglæn: polyester/velcro.
Fodstøtte: polypropylen.
Hjul: polyamid/TPE, låsbare, kugleleje.

160 353

Rengør / desinficer produktet med et standardrengøringsmiddel uden slibemiddel med 
en pH mellem 5 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning.  
Produktet kan rengøres sikkert i Autoklave ved 85°C i 3 minutter.

Max brugervægt: 160 kg.
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Egenskaber
Sæde med åbning bagtil 
Giver nem adgang for personlig pleje, og 
komfort for brugeren. Den unikke overflade, 
specielt udviklet til Etac, har den perfekte  
balance mellem friktion og rengørings- 
venlighed, skridsikker og hygiejnisk!

Justerbare armlæn som standard
Nem tilpasning i forhold til forskellige 
brugeres behov. Armlænene på Swift Mobil-2 
og Tilt-2 kan justeres 6 cm i højden og 
bredden. Armlænene på XL-modellerne kan 
justeres 6 cm i højden og 12 cm i bredden.

Sikker tiltfunktion
Tiltfunktionen kan betjenes fra begge sider af 
stolen, hvilket muliggør en god arbejdsstilling 
for plejeren og tryghed for brugeren.

Multi-justerbar hovedstøtte
Hovedstøtten er designet til at give maksimal 
komfort og fleksibilitet og kan justeres, så 
den passer mange brugerbehov. 
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Etac Swift Mobil 24"-2 
Etac Swift Mobil 24"-2 er en version med drivhjul, designet til den selvhjulpne bruger. 

Nem at manøvrere
Denne bade- og toiletstol er enkel at bruge og let at 
manøvrere. Baghjulene er placeret for maksimal kontrol 
og er lette at nå. De opklappelige armlæn og god plads 
foran drivhjulene, samt sædets facon, letter forflytninger 
til og fra stolen. 

Komfortabelt sæde
For bedre tilgængelighed ved personlig pleje, er sædet 
åbnet bagtil og har en fordydning fortil. Sædet er designet 
til at give komfort uanset brugernes siddestilling eller 
bækkenbredde. For yderligere komfort fås ergonomiske 
og bløde sæder (tilbehør).

Imødekommer mange behov
Grundet disse features kan Swift Mobil 24”-2 tilpasses 
mange brugerbehov og -størrelser: Maksimal brugervægt 
på hele 160 kg, højdejusterbar 45-60 cm (sæde-til-gulv), 
armlænene kan justeres i højde og bredde, og den bløde 
og justerbare ryg kan justeres og tilpasses for bedst 
mulig positionering og komfort.

For større brugere tilbydes en ekstra bred rygramme, der 
giver yderligere 6 cm mellem armlænene. 

Etac Swift Mobil 24"-2 HMI-nr. Varenr.
Etac Swift Mobil 24"-2
inkl. Ryglæn, sæde, armlæn, bækkenholder,  
opklappelige fodstøtter, 2 låsbare forhjul,  
2 drivhjul og bremser.

118818 80229464

 

Vægt
25,1 kg

Dimensioner
Total bredde: 72 cm
Bredde mellem armlæn: 42/48/54 cm (regulerbar)

Materialer
Stel: pulverlakeret stål
Sæde/Armlæn: polypropylen
ryglæn: polyester/velcro
Fodstøtte: polypropylen
Hjul: polyamid/TPE, låsbare, kugleleje
Drivhjul:  massive dæk, polyamid, kugleleje
Bremser: polyamid, rustfrit stål

160 353

Rengør / desinficer produktet med et standardrengøringsmiddel uden slibemiddel med 
en pH mellem 5 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning.  
Produktet kan rengøres sikkert i Autoklave ved 85°C i 3 minutter.

Max brugervægt: 160 kg.

OBS! I Danmark leveres 
Swift Mobil 24"-2 med 
disse svingbare og 
aftagelige fodstøtter. 
Ekskl. hælrem.
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Egenskaber
Nem at manøvrere 
Drivhjulenes position gør den nemt for bru-
geren at køre stolen. Drivhjulenes placering 
giver samtidig god plads foran stolen, hvilket 
letter forflytninger til og fra stolen.

Justerbar sædehøjde 
Swift Mobil 24"-2 kan nemt indstilles i 
forskellige sædehøjder. Justeringer foretages 
endda uden brug af værktøj. 

Justerbart ryglæn
Nem at tilpasse i forhold til brugerens figur,
kropsholdning og behov for komfort. 
Rygbetrækket er fastgjort med 2 stropper 
omkring kørebøjlen for ekstra nem justering 
af hovedstøtte. Blødt og hurtigtørrende 
materiale. 

Opklappelige og vinkeljusterbare 
fodstøtter
Fodpladerne kan klappes op og indstilles i 
vinkel, hvilket sikrer optimal understøttelse af 
fødderne. Nem indstilling af fodstøtten i
forhold til underbenslængde. Ekskl. 
hælremme.
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Blødt Komfortsæde, 4 cm 
åbning bagtil
Varenr. 80209519
Den ergonomiske form og betydelige blødhed 
giver behagelig lindring og støtte. Designet 
med en fordybning foran. 
Materiale: Polyurethan.

Blødt Komfortsæde, 2 cm 
åbning bagtil
Varenr. 80209518 
Den ergonomiske form og betydelige blødhed 
giver behagelig lindring og støtte. Designet 
med en fordybning foran.  
Materiale: Polyurethan.

Blødt Komfortsæde, 4 cm
Varenr. 80209507 (Lille åbning 15 cm)
Varenr. 80209506 (Stor åbning 18 cm)
Blødt og ergonomisk formet sæde med en 
fordybning foran. Sædet er min. 4 cm tykt. 
Materiale: Polyurethan.

Blødt Komfortsæde, 2 cm
Varenr. 80209306 
Åbning 18 cm. Blødt og ergonomisk formet 
sæde med en fordybning foran. Sædet er 
min. 2 cm tykt. 
Materiale: Polyurethan. 

Blødt sæde uden åbning
Varenr. 80209434
Et komfortabelt lukket sæde som dækker 
hygiejneudskæringen. Kan benyttes i badet. 
Tykkelse 2 cm.  
Materiale: Polyurethan.

Blød sædepude med standard 
åbning 
Varenr. 80209065
Skumpude med betræk af vandafvisende 
stof. Tykkelse 2 cm. 
Materiale: Polyester/plastikbelagt.

Blød sædepude med oval åbning
Varenr. 80209067
Skumpude med betræk af vandafvisende 
stof. Tykkelse 4 cm. 
Materiale: Polyester/plastikbelagt.

Hovedstøtte
Varenr. 80209521
Multi-justerbar hovedstøtte med bueformet 
pude. Justerbar i højde, dybde, sideværts og i 
vinkel. Leveres komplet.
Materiale pude: Polyurethan 
Materiale monteringsstang: Rustfrit stål.

Komfort rygovertræk
Varenr. 80209455
Blød ryg med integrerede armlænspuder. 
Giver en varm og blød støtte. Håndtaget 
på armlænet dækkes ikke af overtrækket 
for bedre greb, når bruger skal rejse sig. 
Materiale: Polyethylen.

Sidestøtter
Varenr. 80209509
Blødt rygstykke med sidestøtter. 
Materiale: Polyester stof, velcro, polyethylen.

XL-ryg
Varenr. 80209454
Giver mere plads til skuldre og ryg hos den 
større bruger. Bredden mellem armlænene 
Bredden mellem armlænene øges 6 cm til 
totalbredde 48/54/60.  
(Passer ikke til Swift Mobil Tilt-2). 
Materiale: Polyester, pulverlakeret stål, 
rustfrit stål. polypropylen.

Opret ryg
Varenr. 80209529
Passer optimalt til væghængte toiletter, da 
stolen kan placeres 7 cm tættere på væggen 
sammenlignet med en standard ryg.  
(Passer ikke til Swift Mobil Tilt-2).  
Materiale: Samme som ved XL-ryggen.

Tværlås 
Varenr. 80303034 (60,5 cm)
Varenr. 80209452 (66,5 cm)
Fastgøres til armlænene.  
Materiale: Aluminium, polyethylen. 

Blød rygpude
Varenr. 80209448
Giver brugeren varme og blødhed. Denne 
rygpude fastgøres ikke på armlænene, så 
disse fortsat kan slås op for at give god plads 
til sideværts forflytning.
Materiale: Polyethylen.

Tilbehør til alle Swift Mobil-2 modeller
(Vaskeinstruktioner på side 14)
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Urinfanger
Varenr. 80209430
En blød urinfanger, som er nem at montere 
og afmontere. 
Materiale: Polyurethan. 

Armlænspuder 
Varenr. 80209508
Armlænspuderne udgør et varmt og blødt 
underlag og støtte for armene. Håndtaget på 
armlænet dækkes ikke af puderne for bedre 
greb, når bruger skal rejse sig. Sælges parvis. 
Materiale: Polyethylen.

Hemiplegiarmlæn 
Varenr. 80209035
Den konturerede form giver støtte til 
brugerens underarm. Varmereflekterende 
materiale. Passer både til venstre og højre 
armlæn. 
Materiale: Polyethylen.

Lås til armlæn 
Varenr. 80209445
Låsefunktion til armlæn fastlåser armlænet i 
enten op- eller nedslået position. 
Materiale: Rustfrit stål.

Hoftebælte
Varenr. 80209440
Nem at justere med plastikspændet. 
Monteres omkring rygrørerne med 
velcrostropper. 
Materiale: Polyester

Brystbælte
Varenr. 80209442
Let at justere. Fastgøres omkring stropperne 
på rygstøttepolstringen. Samtidig brug af 
hoftebælte anbefales.
Materiale: Polyester.

Hofte-/brystbælte (polstret)
Varenr. 80209524
Todelt bælte, der kan bruges enten som 
hofte- eller brystbælte. Justerbart med 3 
spænder, længde 65-130 cm. Materialet er 
behageligt og hurtigtørrende.

Spand med håndtag og låg
Varenr. 80209265
Traditionel spand som benyttes med 
ovenstående spandeholder. 
Materiale: Polypropylen. 
 

Spandeholder
Varenr. 80209258 
Benyttes ved montering af spand eller 
bækken med høj kant. Der skal benyttes 
monteringsbeslag, som bestilles separat. 
Materiale: Polypropylen.

Bækken med låg og håndtag
Varenr. 80209255
Designet form, der modvirker stænk. Låget 
har et håndtag, der låses fast på bækkenet 
og sikrer, at indholdet ikke spilder. 
Materiale: Polypropylen.

Bækken
Varenr. 80209254 (Bækken uden låg)
Varenr. 80209256 (låg med håndtag) 
Designet form, der modvirker stænk. Låget 
har et håndtag, der låses fast på bækkenet 
og sikrer, at indholdet ikke spilder. 
Materiale: Polypropylen.

Bækkenholder
Varenr. 80209257
Passer til Etac bækken og andre traditionelle 
hospitalsbækkener. Monteringsbeslag 
bestilles separat, se nedenfor. 
Materiale: Polypropylen.

Monteringsbeslag
Varenr. 80209435 
Monteres under sædet, hvilket gør det 
muligt at montere spande- og bækkenholder. 
Monteres med skruetrækker. Komplet sæt.  
Materiale: Polyamid.

Lav montering af bækken
Varenr. 80209259 
Med denne adapter placeres 
bækkenholderen 6 cm lavere under sædet. 
Monteres med bækken- eller spandeholder  
og monteringsbeslag. 
Materiale: Polypropylen. 

Tilbehør til alle Swift Mobil-2 modeller
(Vaskeinstruktioner på side 14)
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Tilbehør til alle Swift Mobil-2 modeller
(Vaskeinstruktioner på side 14)

Bækkenlås
80209049 
Holder bækkenet på plads, når stolens tilt-
funktion benyttes. Passer til Swift Mobil Tilt-2.  
Material: Polypropylen

Trædestang 
Varenr. 80209449
Letter færden over f.eks. dørtrin eller ramper. 
Leveres komplet med beslag.
Materiale: Polypropylen og Aluminium.

Tipsikring Swift Mobil Tilt-2
Varenr. 80209459 
Minimerer risikoen for at stolen tipper 
bagover. Anbefales især når tyngdepunktet er 
bagest i stolen, f.eks. ved benamputation. 

Materiale: Polypropylen og Aluminium.

Tipsikring Swift Mobil-2
Varenr. 80209439 (inkl. fæste)
Varenr. 80209438 (ekskl. fæste)
Minimerer risikoen for at stolen tipper 
bagover. 
Materiale: Polypropylen og Aluminium.

Tipsikring, fremadvendt
Varenr. 80209526
Tages i brug, hvis der er stor vægtbelastning 
foran på stolen. F.eks. ved bruger med ben 
lagt i gibs etc.

Hælremme
Varenr. 80209522
Monteres på fodpladerne. Forhindrer 
fødderne i at glide bagud. Kan reguleres i 
længden. Leveres som par. 

Korte fodstøtter
Varenr. 80209520
En kort fodstøtte der kan svinges til siden. 
Fodpladen har en afrundet form. Leveres 
som par. 
Materiale: Rustfrit stål og Polypropylen.

Opklappelige fodstøtter
Varenr. 80209446
Justerbar for de brugere der har brug for 
en mere åben fodvinkel. Hælstropper kan 
monteres (bestilles separat). Leveres som 
par. 
Materiale: Rustfrit stål og Polypropylen.

Ben- og lægstøtte 
Varenr. 80209437
Vinkelregulerbar ben- og lægstøtte, der 
passer både til højre og venstre side. Kan 
indstilles i fire vinkel positioner. Leveres 
stykvis. Materiale: Rustfrit stål og ABS-plastik.

Fodplade til ben- og lægstøtte
Varenr. 80209443
Kit med separat fodplade, som kan monteres  
sammen med ovenstående ben- og lægstøtte. 
Materiale: ABS plastik.

Amputationsbenstøtte
Varenr. 80209510
Justerbar i højde, længde og vinkel. Kan 
monteres i både højre eller venstre side. Er 
brugeren benamputeret, anbefales tipsikring.  
Materiale: Rustfrit stål og polyurethan.

Kit for øget afstand ml. benstøtter
Varenr. 80209525
Øger afstand mellem benstøtterne med 
12 cm. Er monteret som standard på Swift 
Mobil-2 XL og Swift Mobil Tilt-2 XL.

Drivhjulskit 24"
Varenr. 80209436
Med inbyggede fæster for tipsikring. 24" 
drivhjul med massive dæk inkl. fæste og 
bremse. Nemt at montere. 
Materiale: Polyamid, Rustfrit stål, 
Polyurethan og Aluminium.
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Vaskeinstruktioner

Vaskesymboler 

60° Maskinvask - max. temperatur 60°C

Autoklave ved max. 85°C i 3 minutter

Aftørring med en ren klud

Rengør / desinficer produktet med et standard-
rengøringsmiddel uden slibemiddel med en 
pH-værdi mellem 5 og 9, eller med en 70 % 
desinfektionsopløsning.

Ingen rens

Komfortsæder, Blødt sæde uden åbning, Hovedstøtte, Lås til 
armlæn, Urinfanger, Bækken, Bækkenholder, Monteringsbeslag, Lav 
montering af bækken, Spandeholder, Spand, Tipsikring, Trædestang, 
Fodstøtter, Ben- og lægstøtte,  Amputationsbenstøtte, Drivhjulskit 24"

Ryglæn, Hofte-/brystbælte (polstret) , Hoftebælte, Brystbælte, 
Hælstropper 60°

Bløde sædepuder, Komfort rygovertræk, Blød rygpude, 
Armlænspuder, Hemiplegiarmlæn, Tværlås

ROHO® Protect sædepude 60°
10 min
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Mål

Model Længde Bredde Sædehøjde Ryghøjde Sædedybde Ryglænsdybde

Swift Mobil-2 93 cm 57/58/64 cm 45  60 cm 50 cm 46,5cm 21 cm

Swift Mobil-2 XL 93 cm 61/64/70 cm 45  60 cm 50 cm 46,5cm 21 cm

Swift Mobil 24”-2 106 cm 74 cm 45  60 cm 50 cm 46,5cm 21 cm

Swift Mobil Tilt-2 102 cm 57/58/64 cm 50  65 cm 55 cm 46,5cm 25 cm

Swift Mobil Tilt-2 XL 102 cm 61/64/70 cm 50  65 cm 55 cm 46,5cm 25 cm

Model Sædebredde Armlænshøjde Bredde ml. armlæn Dybde mod væg Underbenslængde Højde

Swift Mobil-2 50 cm 22/25/28 cm 42/48/54 cm 54 cm (47 cm*) 34  46,5 cm 95-110 cm

Swift Mobil-2 XL 50 cm 22/25/28 cm 48/54/60 cm 54 cm 34  46,5 cm 95-110 cm

Swift Mobil 24”-2 50 cm 22/25/28 cm 42/48/54 cm 67 cm 34  46,5 cm 95-110 cm

Swift Mobil Tilt-2 50 cm 22/25/28 cm 42/48/54 cm 60 cm 34  46,5 cm 100-115 cm

Swift Mobil Tilt-2 XL 50 cm 22/25/28 cm 48/54/60 cm 60 cm 34  46,5 cm 100-115 cm

* Opret ryg, varenr. 80229489. Swift Mobil-2 og Swift Mobil-2 med opret ryg har herudover samme mål.
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Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske 
hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.  

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet 
for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder  
og produktinformationer på www.etac.dk. 


