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R82 Swan Curo
Prisforhandlet badestol for høy
komfort og enkel omsorgsgivning

R82 Swan Curo - nyhet!
Prisforhandlet, NAV-avtale Hygienehjelpemidler, DK 7.

Egenomsorg og verdighet
Swan Curo toalett- og badestol har et
minimalistisk design og tar liten plass,
som gjør den egnet for ulike bad og
hjem. Skallsetet har høy komfort og
glatte overflater, som gjør det enkelt for
omsorgspersonen å rengjøre. Den allsidige
funksjonen kan minimere behovet for
forflytninger, som ofte inkluderer bruk av
heis og seil.
Engasjement i daglige toalettaktiviteter
og læring av ferdigheter innen personlig
hygiene kan ha en positiv effekt på
egenomsorg og fremme verdighet – og
dermed fremme livskvalitet for barnet.
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Swan Curo som standard

Standard prisforhandlet utførelse str. 1

•
•
•
•
•
•
•

Hodestøtte nr 4 blå pur med kort turtlestang
Polstring str. 1
Swing-away armlen
Urinskjerm høy
Fotplate str. 1
Fotbrettstang 25 cm
Hoftebelte neopren str. 1

Standard prisforhandlet utførelse str. 3

•
•
•
•
•
•
•

Hodestøtte nr. 4 blå pur med kort turtlestang
Polstring str. 3
Swing-away armlen str. 3
Urinskjerm høy
Fotplate str. 2
Fotbrettstang 35 cm
Hoftebelte neopren str. 2

Les mer på etac.no

Standard prisforhandlet utførelse str. 2
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•
•
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Hodestøtte nr. 4 blå pur med kort turtlestang
Polstring str. 2
Swing-away armlen
Urinskjerm høy
Fotplate str. 2
Fotbrettstang 35 cm
Hoftebelte neopren str. 1

Standard prisforhandlet utførelse str. 4

•
•
•
•
•
•
•

Hodestøtte nr. 4 blå pur kort turtlestang
Polstring str. 4
Swing-away armlen str. 3
Urinskjerm høy
Fotplate str. 3
Fotbrettstang 50 cm
Hoftebelte neopren str. 3
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Egenskaper
Swan Curo leveres i fire størrelser. Passer for barn og unge fra 2 år og oppover. Tilbehør
kan legges til for å dekke ulike behov.

Allsidig og funksjonell

Minimalisme for enkelhetens skyld

R82 Swan Curo er en allsidig toalett- og badestol, ideell
for ulike daglige egenomsorgs- og velværeaktiviteter.
Dette gjør at barnet kan være så aktivt og involvert som
mulig Den fremmer derfor livskvalitet, minimerer behovet
for forflytninger og den fysiske arbeidsbelastningen for
omsorgspersonen.

Det minimalistiske designet gjør at toalett- og badestolen
passer godt inn i ulike hus og bad. Stolen er svært
brukervennlig og lett – noe som gjør den enkel for
omsorgspersonen å håndtere. De glatte overflatene er
enkle å rengjøre.

Individuell justering

Komfort og støtte

Posisjonering av brukeren gjøres enkelt ved hjelp
av tiltfunksjonen og den høyde- og vinkeljusterbare
fotstøtten. Understellet er høydejusterbart for å sikre en
optimal høyde ved forflytning.

Skallet er nøye utformet for å omslutte brukeren.
Sammen med det myke PU-innlegget gir det høy
sittekomfort. PU-innlegget er enkelt å feste og har høy
slitestyrke. Hodestøtte, vester og belter sikrer ideell støtte
for brukeren.
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Mål og artikkelnummer
Ved valg av størrelse er det viktig å kartlegge barnets mål og mål fra toalett- og
badomgivelsene. Til slutt sammenlignes målene med Swan Curos mål, for å sikre riktig
valg av størrelse for barnet og omgivelsene.

Str. 1

Str. 2

Str. 3

Str. 4

123

Artikkelnummer

3287061

3287062

3287063

3287064

123

HMS nummer

297336

297337

297338

297339

Effektiv setebredde

220 mm

260 mm

320 mm

410 mm

Effektiv setedybde

265 mm

310 mm

400 mm

450 mm

Rygghøyde

380 mm

470 mm

525 mm

600 mm

35 kg

60 kg

85 kg

110 kg

Tilt

0°–20°

0°–20°

0°–20°

0°–19°

Lengde

495 mm

625 mm

680 mm

680 mm

Total bredde

500 mm

530 mm

580 mm

655 mm

Total høyde

760–920 mm

960–1120 mm

990–1150 mm

1060–1220 mm

Produktvekt

8,5 kg

10,5 kg

11,8 kg

12,8 kg

Maks brukervekt

Ytterligere mål finner du på vår nettside.

Les mer på etac.no
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Detaljer
Hodestøtte

Gassfjær
Gassfjæren sørger for en
jevn tilt og redusert arbeidsbelastning for omsorgspersonen
ved endring av stolens stilling.

Enkelt design
Stolen er svært brukervennlig
og lett – den er enkel å betjene,
lett å rengjøre og lett å håndtere
for omsorgspersonen.

Bord

Hodestøtte for ekstra støtte og
trygghet. Kommer som standard.

Vester og belter
Belter og stropper gir ekstra
støtte og stabilitet for overkropp.
Hoftebelte i neopren er standard.

PU-innlegg

Bordet er ideelt for ulike
baderomsaktiviteter. Den
gir støtte for overarmene
og hjelper barnet å ha en
oppreist stilling.

Det moderne PU-innlegget
sikrer en forbedret sittekomfort
for brukeren. Trekket er lett
å feste og ta av og enkelt å
rengjøre.

Låsbare hjul
Urinskjermer
Velg mellom lav eller høy
urinskjerm. Høy er standard.

Høydejusterbar

Understellet er høydejusterbart, og passer til en
rekke toaletter.

Av sikkerhetsmessige
årsaker er Swan Curo utstyrt
med låsbare hjul.

Fotbrettstang
Vinkeljusterbar fotbrettstang som gjør det enkelt
å justere fotbrettet.

Se instruksjonsvideoer

6

R82 Swan Curo

R82 | by Etac

Tilbehør - utvalg

PU-innlegg (standard)

PU-innegg, rygg

PU-innlegg, sete

Seteinnlegg

Fotplate

Fotbrettstang

Bekken

Bekken, til toalettet

Låsbare hjul, 4 stk

Bord, ABS

Swing-away armstøtter/ bord

Kjørehåndtak

Urinskjerm, høy

Urinskjerm, lav

Vester og belter

75 mm, 100 mm eller 125 mm

Les mer på etac.no
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Med forbehold om trykkfeil. Oppdatert 06.2022. © R82 A/S All rights reserved.

“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

