
Elexo Plus badetoiletstolen kan i væsentlig grad være med til at lette håndteringen af brugere i 

forbindelse med hygiejne, bad og toiletbesøg. Endvidere opnår brugeren stor komfort og sikkerhed 

i situationen.

Konstruktion
Elexo Plus badetoiletstol har elektrisk højdejusterbar sædehøj-

de fra 50-105 cm.

Sædet tilter automatisk op til 17°, samtidig med at stolen 

eleveres. Derved kan stolen nemt indstilles til en ergonomisk 

arbejdsstilling for plejepersonalet og behagelig siddestilling for 

brugeren.

Elexo Plus stolens sæde og ryglæn er ergonomisk udformet. 

Sædet kan anvendes som almindeligt sæde til badesituationer 

og har samtidig en toiletåbning med indlæg til toiletbesøg. 

De L-formede armlæn med sikkerhedslås kan klappes op for 

sidelæns forflytning. 

Fodstøtterne er aftagelige, højdejustérbare og med opklap-

pelige fodhvilere, og er endvidere lette at indstille. Stolen er 

udstyret med 4 lås- og svingbare hjul. 

Elexo Plus oplades med den medfølgende lader. Stolen har en 

energibesparende ”sleep mode” funktion, der automatisk akti-

veres, når stolen ikke har været i brug i 60 minutter.

Elexo Plus er let at rengøre med almindelige rengøringsmidler.

Brug af Elexo Plus
Stolens funktioner betjenes meget let med den medfølgende 

håndbetjening.

Elexo Plus kan anvendes som toiletstol med brug af det med-

følgende bækken eller i kombination med et toilet. 

Stolen er let og stabil at manøvrere, og de 2 hejsemotorer sik-

rer korrekt højde hen over et toilet. Herved opnås en høj grad 

af tryghed og sikkerhed i plejesituationen.

Ved brug af Elexo Plus i badesituationer anbringes det medføl-

gende indlæg i sædet.

Elexo Plus badetoiletstol 
En unik elektrisk højdejusterbar badetoiletstol

- Ergonomisk rigtig arbejdshøjde 
 for plejepersonalet
- Hejs og kip funktion i samme  
bevægelse 0-17°

- Ekstra polstret ryg- og sædepude

180 kg
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Elexo Plus badetoiletstol 
Specifikationer

Anvendes med fordel til...

- Brugere med behov for lateral support.
- Brugere med nedsat truncus stabilitet.
- Smertepatienter med polstret sæde og ryg 
puder. 

- Sclerose patienter.
- Patienter med parkinsons sygdom.
- Paraplegikere.
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Model
Sædebredde 

cm
Sædedybde 

cm
Varenummer HMI

Elexo Plus badetoiletstol med lader 48 46 0280-001-000 55735

Tilbehør

Bækkenspand med låg plast hvid 0280-999-040

Bækkenspand med låg stål 0280-999-010

Lader til Elexo Plus 0280-001-010

Comfort sædepude 0280-999-030

Comfort rygpude 0280-999-020

Elexo Plus badetoiletstol 

Brugervægt max. 180 kg

Total længde 83 cm

Total bredde 68 cm

Sædebredde 48 cm

Sædedybde 46 cm

Sædetilt elektrisk bagud 0-17° 

Bredde mellem armlæn 48 cm

Bredde toiletåbning 20 x 38 cm

Sædehøjde elektrisk justerbar 50-105 cm

Højde sæde til armlæn 22 cm

Vægt 50 kg

Armlæn opklappelige Ja

Armlæn til-siden svingbare Ja

Fodhvilere opklappelige Ja

Fodstøtter svingbare Ja

Fodstøtter aftagelige Ja

Fodstøtter højdeindstillelige Ja

Hjul låsbare Ja, 4 stk.

Betjening Via håndkontrol

Kapacitet op/ned ved fuldt opladet batteri Ca. 40 gange

Ramme Rustfrit stål

Hjul
PVC plastik, Ø125 
mm med bremse

Sæde/ryg/armlæn PUR

Strømføring 24V

Batterikapacitet 7Ah

Oplader 220V 50/60 Hz 

IP - klassifikation IP44

ISO - klassifikation ISO 09 12 03 - 23

Tilbehør:
Comfort ryg- og 
sædepude


