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1. Mobil dusch/toastol 
 
ISO-kod: 091203 
Användningsområde: Mobil dusch/toastol förskrivs till person med svårighet att förflytta sig med 
enklare hjälpmedel i/till och från bad- och toalettrum.  
 
Aquatec Ocean Ergo 
Leverantör: Invacare www.invacare.se 
 
Beskrivning: Produkten är i standardutförande utrustad med följande delar: höjdjusterbara och 
undanfällbara armstöd, justerbar ryggklädsel, benstöd med höjdjusterbara och vinkelställbara 
fotplattor, låsbara hjul, körhandtag samt bäckengejder. Dusch/toastolen är tillverkad i rostfritt 
stål och kan utan verktyg justeras i höjd.  
 
Tillbehör: bäcken, höftbälte, tvärslå/barriär, mjuksits, alternativa sitsar mm. Övriga tillbehör se 
websida. 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 5 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer. 
 
Max brukarvikt: 150kg 
 
Sitthöjd: 47,5-60cm. Sitsbredd 48cm. Sitsdjup 48cm Totalbredd 56,5cm, bredd mellan armstöd 
45,5cm 
 
Inköpspris: 2655:-  
  

http://www.invacare.se/
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2. Mobil dusch/toastol smal modell 
 
ISO-kod 091203 
Användningsområde: Mobil dusch/toastol förskrivs till person med svårighet att förflytta sig med 
enklare hjälpmedel i/till och från bad- och toalettrum.  
 
Clean 
Leverantör: Etac www.etac.se 
 
Beskrivning: Produkten är i sitt standardutförande utrustad med följande delar: 
Armstöd, justerbar ryggklädsel, sits med öppning baktill, låsbara hjul, benstöd med hel fotplatta 
samt bäckengejder. 
 
Tillbehör: barriär/tvärslå, höftbälte, bäcken, mjuksits, alternativa sitsar mm. Övriga tillbehör se 
websida. 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 7 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer. 
 
Max brukarvikt: 130kg 
 
Fasta sitthöjder: 44, 49, 55cm, sittbredd: 48cm, sitsdjup: 44cm, totalbredd: 50cm, bredd mellan 
armstöd 43,5cm 
 
Inköpspris: 2295:- 
 
 
 

  

http://www.etac.se/
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3. Mobil dusch/toastol för brukare med hög vikt 
 
ISO-kod 091203 
Användningsområde: Mobil dusch/toastol förskrivs till person med svårighet att förflytta sig med 
enklare hjälpmedel i/till och från bad- och toalettrum.  
 
M2 200kg 
Leverantör: HMN www.hmn.dk 
 
Beskrivning: Produkten är i sitt standardutförande utrustad med undanfällbara armstöd, rygg, sits, 
låsbara hjul, benstöd med höjdjusterbara fotplattor samt bäckengejder. 
 
Tillbehör: alternativa sitsar och nackstöd, amputationsbenstöd, bålstöd, kisskydd, bäcken mm. 
Övriga tillbehör se websida. 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 15 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer 
Max brukarvikt: 200kg 
 
Sitthöjd: 46-54,5 cm, sitsbredd: 56cm, sitsdjup 44cm, totalbredd 68cm, bredd mellan armstöd 
56cm 
 
Inköpspris: 5400:- 
 
 
 
 

 
  

http://www.hmn.dk/
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4. Mobil dusch/toastol med tilt 
 
ISO-kod: 090312 
Användningsområde: Mobil dusch/toastol förskrivs till person med svårighet att förflytta sig med 
enklare hjälpmedel i/till och från bad- och toalettrum.  
 
Swift Mobil Tilt 2 
Leverantör: Etac www.etac.se 
 
Beskrivning: Produkten är i sitt standardutförande utrustad med undanfällbara armstöd, justerbar 
ryggklädsel, sits med öppning baktill, benstöd med höjdjusterbara fotplattor och hälstöd, 
nackstöd, hjul och bäckengejder. Armstöden kan med verktyg justeras i höjd och bredd. 
 
Tillbehör: barriär/tvärslå, höftbälte, bäcken/uppsamlingskärl, mjuksits, mjukrygg, vinkelställbart 
benstöd med fotplatta och vadstöd, amputationsbenstöd, alternativ sits. Övriga tillbehör se 
websida. 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 7år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer. 
 
Max brukarvikt: 160 kg 
 
Sitthöjd: 50-65cm, sitsbredd: 50cm, sitsdjup 46,5cm, totalbredd 58cm, bredd mellan armstöd 
48cm,  
sitstilt 0-35 grader. 
 
Inköpspris: 4695:-  
 
      
   
 
 
 
 
 
  

http://www.etac.se/
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5. Mobil dusch/toastol med rygg- och sitstilt 
 
ISO-kod: 091203 
Användningsområde: Mobil dusch/toastol förskrivs till person med svårighet att förflytta sig med 
enklare hjälpmedel i/till och från bad- och toalettrum.  
 
Aquatec Ocean Dual Vip Ergo 
Leverantör: Invcare www.invacare.se 
 
Beskrivning: Produkten är i sitt standardutförande utrustad med höjdjusterbara och undanfällbara 
armstöd, justerbar ryggklädsel, sits, benstöd med höjdjusterbara fotplattor med hälstöd, nackstöd, 
låsbara hjul, bäckengejder samt bakre tippskydden. Ryggstödet är vinkeljusterbart med 
handreglage och gaskolv. 
 
Tillbehör: barriär/tvärslå, höftbälte, bäcken/uppsamlingskärl, mjuksits, mjukrygg, vinkelställbart 
benstöd 
med fotplatta och vadstöd, amputationsbenstöd, alternativ sits. Övriga tillbehör se 
websesam/leverantörens hemsida 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 5 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer 
 
Max brukarvikt: 150kg 
 
Sitthöjd: 58,5cm, sitsbredd: 48cm, sitsdjup 48cm, totalbredd 56,5cm, bredd mellan armstöd 
45,5cm, sitstilt -5 till 40 grader, ryggvinkel 5 till 35 grader 
 
Inköpspris: 9540:- 
 

 
 
 
  

http://www.invacare.se/


  
 

 

6. Mobil dusch/toastol med tilt för brukare med 

hög vikt 
 
ISO-kod: 091203 
Användningsområde: Mobil dusch/toastol förskrivs till person med svårighet att förflytta 
sig med enklare hjälpmedel i/till och från bad- och toalettrum.  
 
M2 200kg bred el-tip 
Leverantör: HMN www.hmn.dk 
 
Beskrivning: Produkten är i sitt standardutförande utrustad med undanfällbara armstöd, 
justerbar ryggklädsel, sits, låsbara hjul, benstöd med höjdjusterbara fotplattor och 
hälstöd/vadstöd, nackstöd samt bäckengejder. Elektriskt tiltbar sits. 
 
Tillbehör: Bäcken/uppsamlingskärl och mjuk sits. Övriga tillbehör se websida 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 15 år när den sköts enligt leverantörens 
riktlinjer. 
Batterier ska laddas regelbundet enligt bruksanvisning 
 
Max brukarvikt: 200kg 
 
Sitthöjd: 58,5cm, sitsbredd: 56cm, sitsdjup 44cm, totalbredd 68cm, bredd mellan armstöd 
54cm, sitstilt -5 till 30 grader 
 
Inköpspris: 17500:-  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.hmn.dk/
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7. Mobil dusch/toastol med elektriska funktioner 
 
ISO-kod 091203 
Användningsområde: Mobil dusch/toastol förskrivs till person med svårighet att förflytta 
sig med enklare hjälpmedel i/till och från bad- och toalettrum. 
 
Aquatec Ocean E-Vip 
Leverantör: Invacare www.invacare.se 
 
Beskrivning: Produkten är i sitt standardutförande utrustad med undanfällbara och 
höjdjusterbara armstöd, justerbar ryggklädsel, sits, benstöd med höjdjusterbara fotplattor, 
hälstöd, nackstöd, låsbara hjul, bäckengejder och bröstbälte. Elektrisk justerbar höjd och 
elektrisk tiltbar sits. 
 
Tillbehör: barriär/tvärslå, höftbälte, bäcken/uppsamlingskärl, mjuksits, mjukrygg, 
vinkelställbart benstöd med 
fotplatta och vadstöd Övriga tillbehör se websida. 
 
Skötsel Produktens förväntade livslängd är 5 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer. 
Batterier ska laddas regelbundet enligt bruksanvisning 
Max brukarvikt: 150kg 
 
Sitthöjd: 50-105cm, sitsbredd: 48cm, sitsdjup 45cm, totalbredd 73cm, bredd mellan 
armstöd 47cm, tiltvinkel sits -5 grader till 35 grader 
 
Inköpspris: 15740:- 

 
 
  

http://www.invacare.se/
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8. Duschvagn 
 
ISO-kod 093312 
Användningsområde: Duschvagn förskrivs till person med svårighet att utföra personlig 
vård, med hjälp, i sittande ställning 
 
Duschvagn TR3200 
Leverantör: Gate www.gaterd.se 
 
Beskrivning: Duschvagnen är avsedd att ligga på vid dusch/bad i hygienutrymmen. 
Fungerar även att använda som skötbord för omklädning. Produkten är i sitt 
standardutförande utrustad med låsbara hjul, madrass, huvudkudde, uppfällbara 
sidogrindar, avloppsslang (100cm) samt handkontroll för elektrisk höjd/tilt justering.  
 
Tillbehör: Se webbsida. 
 
Skötsel:  Produktens förväntade livslängd är 8 år när den sköts enligt leverantörens 
riktlinjer.  
Batterier ska laddas regelbundet enligt bruksanvisning 
Max brukarvikt: 200kg 
 
Höjd: 50-90cm 
Längd innermått: 195cm 
Bredd innermått: 69,5cm med sidogrindar i uppfälld position 
Bredd yttermått: 81,6cm med sidogrindar i uppfälld position 
 
Inköpspris: 31800:- 
 

 
 
 
  

http://www.gaterd.se/
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9. Fristående toalettförhöjning 
 
ISO-kod 091212 
Användningsområde: Förskrivs till person med svårighet att resa sig/sätta sig på befintlig 
toalett eller till person med behov av toalett i annat utrymme.  
 
StaplaLätt 
Leverantör: Karo Pharma www.swereco.se 
 
Beskrivning: Produkten är i sitt standardutförande utrustad med höjdjusterbara ben, sits 
och stänkskydd. Ett av benen har ställbar fot för justering vid ojämnt underlag. 
Toalettförhöjningen kan ställas in i ett svagt framåtlutande läge. Skillnaden i höjd mellan 
den främre och de bakre benen får max uppgå till två snäpp.  
 
Tillbehör: Hink. Övriga tillbehör se webbsida. 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 5 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer. 
Max brukarvikt: 160 kg 
 
Sitthöjd: 46-61 cm (höjdintervaller 2,5 cm)  
Sittbredd: 40 cm (48 cm mellan armstöd) 
Maxbredd: 53 cm 
Hålets öppning: djup 27 cm x bredd 23 cm 
 
Inköpspris: 403:- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.swereco.se/
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10. Fristående toalettstol med ryggstöd 
 
ISO-kod 091212 
Användningsområde: Förskrivs till person med svårighet att resa sig/sätta sig på befintlig 
toalett eller till person med behov av toalett i annat utrymme.  
 
Swift Kommod 
Leverantör: Etac www.etac.se 
 
Beskrivning: Produkten är i sitt standardutförande utrustad med höjdjusterbara ben, arm- 
och ryggstöd samt med ett bäcken med lock. Toalettstolen kan ställas in i ett svagt 
framåtlutande läge. Skillnaden i höjd mellan den främre och de bakre benen får max uppgå 
till ett snäpp. Bäckenet har lock med handtag och kan enkelt lyftas upp. Rygg- och armstöd 
kan tas bort om de inte behövs. 
 
Tillbehör: mjukdyna sits, mjukdyna rygg. Övriga tillbehör se webbsida. 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 10 år när den sköts enligt leverantörens 
riktlinjer. 
 
Max brukarvikt: 130kg 
Sitthöjd: 42-57 cm 
Sittbredd: 54 cm (bredd 45 cm mellan armstöden) 
Maxbredd: 58 cm 
Hålets öppning: djup 30 cm x bredd 21,5 cm 
 
Inköpspris: 585:- 
 
 
 
  

http://www.etac.se/
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11. Fast monterad toalettförhöjning utan armstöd 
 
ISO-kod 091218 
Användningsområde: Förskrivs till person med svårighet att resa sig/sätta sig på befintlig 
toalett.  
 
Hi-Loo fast 
Leverantör: Etac www.etac.se 
 
Beskrivning: Finns i två olika höjder. Sitsen är försedd med intimurtag för bättre 
åtkomlighet. Sitsen är uppfäll- och avtagbar.  
 
Tillbehör: Se webbsida. 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 10 år när den sköts enligt leverantörens 
riktlinjer. 
 
Max brukarvikt: 150 kg 
 
Sitthöjd: 6 eller 10 cm 
Maxbredd: 60 cm 
Hålets öppning: djup 27 cm x bredd 19,5 cm 
 
Inköpspris: 299:- 
 
 
  

http://www.etac.se/
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12. Fast monterad toalettförhöjning med armstöd 
 
ISO-kod 091218 
Användningsområde: Förskrivs till person med svårighet att resa sig/sätta sig på befintlig 
toalett.  
 
Hi-Loo II 
Leverantör: Etac www.etac.se 
 
Beskrivning: Finns i två olika höjder. Sitsen är försedd med intimurtag för bättre 
åtkomlighet. Sitsen är uppfäll- och avtagbar. Armstöden är uppfäll- och avtagbara men kan 
även fixeras i nedfällt läge. Toalettförhöjningen kan även användas med bara ett armstöd. 
Toalettstolen måste vara fast förankrad vid montering av Hi-Loo II. 
 
Tillbehör: Se webbsida. 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 10 år när den sköts enligt leverantörens 
riktlinjer. 
 
Max brukarvikt: 150 kg 
 
Höjd: 6 eller 10 cm 
Maxbredd: 60 cm (bredd mellan armstöd: 49 cm) 
Hålets öppning: djup 27 cm x bredd 19,5 cm 
 
Inköpspris: 579:- 
 
 
 
 
  

  

   

http://www.etac.se/
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13. Armstöd som monteras på toalett 
 
ISO-kod 091224 
Användningsområde: Armstöd förskrivs till person med svårighet att resa sig/sätta sig på 
befintlig toalett. 
 
Supporter II 
Leverantör: Etac www.etac.se 
 
Beskrivning: Produkten levereras med armstöd och sittring med lock. Sitsen är uppfällbar. 
Armstöden är uppfäll- och avtagbara. Supporter kan även användas med bara ett armstöd. 
Toalettstolen måste vara fast förankrad vid montering av Supporter II. 
 
Tillbehör: Se webbsida. 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 10 år när den sköts enligt leverantörens 
riktlinjer. 
 
Max brukarvikt: 150 kg 
 
Bredd med armstöd: 60 cm (bredd mellan armstöd 49 cm) 
Sitsbredd: 36,5 cm  
Hålets öppning: djup 28,5 cm x bredd 22 cm 
 
Inköpspris: 514:- 
 
  

 

  

http://www.etac.se/
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14. Duschpall 
 
ISO-kod 093307 
Användningsområde: Förskrivs till person med svårighet att duscha stående.  
 
Easy 
Leverantör: Etac www.etac.se 
 
Beskrivning: Produkten levereras med sits och fyra höjdjusterbara ben. Duschpallens ben 
är vinklade utåt för ökad stabilitet i alla höjdlägen. De mjuka doppskorna anpassar sig efter 
ojämna golvytor. Duschpallens delar går att montera/demontera/justera utan verktyg. 
 
Tillbehör: Se webbsida 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 10 år när den sköts enligt leverantörens 
riktlinjer. 
 
Max brukarvikt: 150 kg 
 
Sitthöjd: 42-57 cm 
Sittbredd: 40 cm 
 
Inköpspris: 295:- 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.etac.se/
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15. Duschstol 
 
ISO-kod 093307 
Användningsområde: Förskrivs till person med svårighet att duscha stående.  
 
Swift 
Leverantör: Etac www.etac.se 
 
Beskrivning: Produkten finns i 3 standardutföranden: 
Standardutförande 1: Duschstol utan arm- och ryggstöd.  
Standardutförande 2: Duschstol med armstöd. 
Standardutförande 3: Duschstol med arm- och ryggstöd 
Duschstolens sits är utrustad med intimurtag. Sitthöjden regleras med de höjdjusterbara 
benen och får vinklas framåt genom att man höjer bak-kanten med max ett håls 
nivåskillnad. De mjuka doppskorna anpassar sig efter ojämna golvytor. Duschstolens delar 
går att montera/demontera/justera utan verktyg. 
 
Tillbehör: Mjuksits. Övriga tillbehör se webbsida. 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 10år när den sköts enligt leverantörens 
riktlinjer. 
 
Max brukarvikt: 130kg 
 
Sitthöjd: 42–57cm  
Sittbredd: 45cm 
 
Inköpspris: 489:- duschstol med ryggstöd och armstöd 
 409:- duschstol med armstöd  
 329:- duschstol utan tillbehör 
 

 
  

http://www.etac.se/
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16. Duschstol med fasta armstöd 
 
ISO-kod 093307 
Användningsområde: Förskrivs till person med svårighet att duscha stående.  
 
Nielsen Line 
Leverantör: HMN www.hmn.dk 
 
Beskrivning: Produkten är utrustad med fasta armstöd, sits med intimurtag och 
höjdjusterbara ben. Duschstolen får vinklas framåt genom att man höjer bak-kanten med 
max två håls nivåskillnad. Duschstolen finns i två bredder, 41cm och 50cm. Duschstolens 
delar går att montera/demontera/justera utan verktyg.  
 
Tillbehör: Ryggstöd och mjuksits. Övriga tillbehör se webbsida. 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 5år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer. 
Max brukarvikt: 150kg 
 
Sitthöjd: 42-58cm  
Sittbredd: 41cm alt. 50cm 
 
Inköpspris: 450:-  
 
 
 
 

 
 
  

http://www.hmn.dk/
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17. Duschstol med hög brukarvikt 
 
ISO-kod 093307 
Användningsområde: Förskrivs till person med svårighet att duscha stående.  
 
200kg duschstol 
Leverantör: HMN www.hmn.dk 
 
Beskrivning: Produkten är utrustad med fasta armstöd, hel sits och höjdjusterbara ben. 
Duschstolen får vinklas framåt genom att man höjer bak-kanten med max två håls 
nivåskillnad. Duschstolens delar går att montera/demontera/justera utan verktyg.  
 
Tillbehör: Ryggstöd. Övriga tillbehör se webbsida. 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 15 år när den sköts enligt leverantörens 
riktlinjer. 
Max brukarvikt: 200kg 
 
Sitthöjd: justerbar i 4 höjder: 44, 47, 50 och 53cm  
Sittbredd: 70cm 
 
Inköpspris: 2100:-  
 

 
  

http://www.hmn.dk/
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18. Duschstol vridbar 
 
ISO-kod 093307 
Användningsområde: Förskrivs till person med svårighet att duscha stående.  
 
Kulan Golvsnurren 
Leverantör: Karo Pharma www.swereco.se 
 
Beskrivning: Produkten är utrustad med höjdjusterbara ben, sits, armstöd och ryggstöd. 
Stolen är vridbar och spärras automatiskt var 90:e grad med en spärr som man lätt frigör 
med en spak. Spaken går lätt att flytta från höger till vänster sida. 
 
Tillbehör: Se webbsida. 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 5år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer. 
Max brukarvikt: 130kg 
 
Sitthöjd: 45-55cm 
Sittbredd: 51cm  
 
Inköpspris: 1116:- 
 

  
 
 
  

http://www.swereco.se/
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19. Badkarsbräda 
 
ISO-kod 093304 
Användningsområde: Förskrivs till person med svårighet att förflytta sig i och ur badkar 
och/eller med behov av sittande vid dusch.  
 
Fresh 
Leverantör: Etac www.etac.se 
 
Beskrivning: Badkarsbrädan är enkel att montera och ställa in utan verktyg. Kantstoppen är 
försedda med en friktionsyta som fäster mot badkarets insida. 
 
Tillbehör: Stödhandtag. Se webbsida. 
 
Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 10år när den sköts enligt leverantörens 
riktlinjer. 
Max brukarvikt: 150kg 
 
Längd: 69 och 74cm 
 
Inköpspris: 159:-  
 

 
 
  
 
 

http://www.etac.se/

