R82 Manatee
Badestol for en behagelig
badeopplevelse

R82 Manatee
Vinner, NAV-avtale Hygienehjelpemidler, DK 10.
R82 Manatee er en enkel og praktisk badestol som sikrer barn og unge med spesielle
behov en behagelig badeopplevelse. Stolen er designet for å plassere brukeren i sittende
eller liggende stilling og kan brukes i badekar eller i dusjen.

Ergonomiske løftere og seil som skaper
en trygg og komfortabel forflytning.
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Egenskaper
Manatee er egnet for barn fra 1 år. Dybden på setet kan justeres, slik at badestolen kan
vokse med barnet. Badestolen kan plasseres på et justerbart understell (tilbehør) for å gi
en bedre arbeidsstilling for omsorgspersonen. Manatee er tilgjengelig i 4 størrelser.

Dybdejusterbar

Justerbar rygg- og benstøtte

Manatee har et dybdejusterbart sete, som gjør at
produktet får lang levetid ved at det vokser med barnet.

Manatee har en enkel justering av rygg og benstøtte.
Dette gjør det enkelt å oppnå en optimal posisjon til ulike
badeaktiviteter.

Hode- og kroppsstøtte

Kompakt og lett

Hode- og kroppsstøtte gir barnet støtte og komfort. Puten
kan brukes både som hode- og kroppsstøtte etter hvor
den plasseres.

Manatee er lett og lett å legge sammen. Badestolen
er kompakt sammenslått, noe som gjør den enkel å
oppbevare og transportere.

www.etac.no
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Fordeler

Hodestøtte/ kroppsstøtte
(standard)
For ekstra komfort og støtte.

Regulerbart hoftebelte
(standard)
For enkel posisjonering.

Justerbar rygg

Ryggen har en praktisk
regulering for endring av ryggvinkel.

Dybdejusterbart sete
Stolen kan brukes lenge siden
den kan vokse med barnet.

Regulerbar benstøtte
Benstøttene kan reguleres
for å sikre optimal støtte i
liggende eller sittende stilling.

Understell til badekar
Sikrer en bedre arbeidsstilling
for omsorgspersonen.
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R82 Manatee som standard

Manatee leveres som standard med hode- /kroppsstøtte og hoftebelte.

Manatee slått sammen for bruk i badekar.

Tilbehør

Hode-/ kroppsstøtte

Leggbånd

Abduksjonskloss med sele

Kroppssele

Understell med hjul,
høydejusterbart

Understell til badekar

Nett til understell

Beslag til veggmontering

www.etac.no
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Mål og artikkelnummer
1

2

3

31882005

31882015

31882025

31882035

123

Artikkelnummer

123

HMS nr.

157906

032560

037547

162545

Setebredde

330 mm

330 mm

330 mm

400 mm

Setedybde

220–250 mm

300–370 mm

390–460 mm

400–470 mm

Rygghøytde

430 mm

430 mm

580 mm

640 mm

50 kg

50 kg

60 kg

75 kg

420 mm

420 mm

420 mm

490 mm

Lengde sammenslått

1030–1100 mm

1100–1170 mm

1360–1430 mm

1440–1510 mm

Bredde sammenslått

420 mm

420 mm

420 mm

490 mm

Høyde sammenslått

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

5,5 kg

5,5 kg

6 kg

7 kg

Maks brukervekt
Total bredde

Produktvekt
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“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine
drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”
For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no

Etac AS - P.boks 249 - 1501 Moss
Telefon: 815 69 469
E-post: hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

