
Etac Clean familjen
Mobila dusch- och toalettstolar
Clean, Clean Comfort,  
Clean Höjdreglerbar och Clean 24"
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Etac Clean
Etac Clean är trygg, säker och enkel för både brukare och vårdare. Med genomtänkt 
funktion och design är varje detalj på stolen utformad för att underlätta vid dusch-  
och toalettbestyr.

En mobil duschstol som är enkel 
att styra och ställa
Etac Clean är väldigt enkel att manövrera tack vare 
bredden på körhandtaget. Den smarta designen 
är genomgående för hela stolen. Det uppåtriktade 
handtaget säkerställer att Clean passar perfekt även över 
väggmonterade toaletter, och stolen är öppen baktill för 
att underlätta åtkomlighet.

Bekvämt och praktiskt fotstöd
Fotstödet på Clean är unikt och kan skjutas in under 
stolen när det inte används. Den mjukt välvda ytan ger 
skön komfort för fötterna som dessutom är skyddade av 
stödets sidoskydd. 

Övriga varianter av Clean har också dessa egenskaper, 
men har dessutom ytterligare funktioner för att kunna 
möta ännu fler behov.

Etac Clean dusch- och toalettstol Art. nr.
44 cm, 4 låsbara hjul, lagungrön 80229209
44 cm, 4 låsbara hjul, vit 80229269
49 cm, 4 låsbara hjul, lagungrön 80229210
49 cm, 4 låsbara hjul, vit 80229270
55 cm, 4 låsbara hjul, lagungrön 80229211
55 cm, 4 låsbara hjul, vit 80229271

Mått och vikt
Totalbredd: 50 cm 
Bredd mellan armstöden: 43,5 cm 
Sitthöjder: 44 / 49 / 55 cm
Frihöjd utan bäckengejder: 38,5, / 43,5 / 49,5 cm
Frihöjd med bäckengejder: 37 / 42 / 48 cm
Sittbredd: 48 cm
Sittdjup: 44 cm
Hygienuttag: djup x bredd  36 cm x 21,5 cm 
Vikt: 44 cm: 13,5 kg
Vikt: 49 cm: 14,0 kg
Vikt: 55 cm: 14,5 kg
Max brukarvikt: 130 kg 

Material
Chassi: Pulverlackerade stålrör
Sitt- och ryggstöd: Polypropen
Armstöd: Polypropen
Fotplatta: Polypropen
Hjulfästen: Polyamid
Hjul, låsbara, kullagrade: Polyamid/TPE
Bäckengejder: Polypropen

Underhåll

Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 
eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.
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Egenskaper
Smal men rymlig
Den smarta designen ger Etac Clean stor och 
bekväm sittyta trots att stolen är nätt och 
smal.

Enkelt att komma åt
Stolen är öppen baktill vilket underlättar 
åtkomlighet vid hygienbestyr.

Passar över toaletten
Körhandtagets uppåtriktade form gör 
att stolen passar perfekt även över 
väggmonterade toaletter.

Fotstöd format för fötter
Det praktiska fotstödet har en mjukt rundad 
form som ger fötterna extra komfort och 
skydd.

50 cm (19¾”)

48 cm (19”)

43,5 cm (17”)

98 cm (38½”)
103 cm (40½”)
107 cm (42”)
112 cm (44”)33-41 cm 

(13-16”)

39-47,5 cm
(15¼-18¾”)

56,5 cm (22¼”)

7,5 cm (3”)
12,5 cm (5”)

38,5 cm (15¼”)
43,5 cm (17”)
49,5 cm (19½”)
54,5 cm (21½”)
With pan holders: 
–1.5 cm (–½”)

44 cm (17¼”)
49 cm (19¼”)
55 cm (21½”)
60 cm (23½”)

22 cm (8½”)

36 cm (14”)

44 cm (17¼”)



Den omfamnande mjuka sitsen och ryggstödet 
ger stabilitet, värme och mjukhet.

Clean Comfort är utformad för att öka 
 känslan av integritet och värdighet. Komfort-

skalet  skyddar och skyler utan att minska 
 åtkomligheten för vårdpersonalen.
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Etac Clean Comfort Art. nr
49 cm, 4 låsbara hjul, inkl komfortskal och komfortsits mjuk, vit 80229298
55 cm, 4 låsbara hjul, inkl komfortskal och komfortsits mjuk, vit 80229299

Mått och vikt
Totalbredd: 50 cm
Bredd mellan armstöden: 41 cm
Sitthöjder: 54 / 60 cm
Sittbredd : 50 cm
Sittdjup : 44 cm
Hygienuttag: djup x b
Frihöjd under sits: utan bäckengejder: 43.5 / 49,5 cm
Frihöjd under sits: med bäckengejder: 42 / 48 cm
Hygienuttag: djup x bredd: 36,7 cm x 18,1 cm 
Vikt: 49 cm: 13,5 kg
Vikt: 55 cm: 14 kg
Max brukarvikt: 130 kg

Material 
Komfortskal: Polyeten
Komfortsits – mjuk: Polyuretan
Chassi: Pulverlackerade stålrör
Sitt- och ryggstöd: Polypropen
Armstöd: Polypropen
Fotplatta: Polypropen
Hjulfästen: Polyamid
Hjul, låsbara, kullagrade: Polyamid/TPE
Färg: Vit
Design: A&E Design

Underhåll

Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 
eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.

Etac Clean Comfort 
Alla de egenskaper som ligger till grund för 
Etac Clean finns även i denna stol, men med 
en högre bekvämlighet. Sätet, armstödet och 
ryggen är vadderade och garanterar en mjuk och 
omfamnande sittupplevelse.

Mjukhet och värme till de som behöver
Etac Clean Comfort ökar välbefinnandet för de som behöver 
lite extra komfort och stöd i badrummet. Den vattenavvisande 
och värmereflekterande dynan på rygg och armstöd hjälper 
användaren att behålla värmen. Sitsens skålning ger ett skönt 
stöd för låren och omsluter användaren för en tryggare och 
skönare känsla.

Etac Clean Comfort har samma grundfördelar som övriga 
medlemmar i Clean-familjen – men med ännu större känsla av 
komfort.

56,5 cm (22¼”)

12,5 cm (5”)

43,5 cm (17”)
49,5 cm (19½”)
With pan holders: 
–1.5 cm (– ½”)

54 cm (21¼”)
60 cm (23½”)

17 cm (6¾”)

35 cm (13¾”)

53 cm (20¾)

48 cm (19”)

42,5 cm (16¾”)

103 cm (40½”)
107 cm (42”)38 – 46 cm 

(15 – 18”)

44 – 52,5 cm
(17¼ – 20¾”)



Den smarta designen gör att stolen passar 
perfekt över alla väggmonterade toaletter – 

oavsett höjd.
Vid extra behov av stöd för ben och fötter  

finns flera olika tillbehör, t.ex.  
delade fotplattor och vadstöd.
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Etac Clean Höjdjusterbar Art. nr
4 låsbara hjul, vit 80229208

Mått och vikt
Totalbredd: 54 cm
Bredd mellan armstöden: 43,5 cm
Sitthöjder: 47,5–60,0 cm
Sittbredd: 48 cm 
Sittdjup: 44 cm
Frihöjd under sits: utan bäckengejder: 42 – 54,5 cm
Frihöjd under sits: med bäckengejder: 40,5 – 53 cm
Hygienuttag: djup x bredd 36 cm x 21,5 cm 
Vikt: 14,2 kg 
Max brukarvikt: 130 kg

Material 
Chassi: Pulverlackerade stålrör
Sitt- och ryggstöd: Polypropen
Armstöd: Polypropen
Fotplatta: Polypropen
Hjul, låsbara, kullagrade: Polyamid/TPE
Hjulfäste: Polyamid
Höjdreglerbart rör till hjul: Rostfritt stål

Underhåll

Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 
eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.

Etac Clean 
 Höjdreglerbar 
Utöver alla de egenskaper som grundmodellen 
har så tillåter den här varianten att höjden på 
stolen kan anpassas.

Justera höjden för att passa perfekt
Möjligheten att kunna anpassa sitshöjden gör att Etac Clean 
Höjdreglerbar kan skräddarsys efter behov. Till exempel för 
att underlätta en förflyttning eller för att passa perfekt över 
toaletten. Justeringen görs enkelt och inga verktyg behövs.

Etac Clean Höjdreglerbar har samma grundfördelar som 
övriga medlemmar i Clean-familjen – men den är amtidigt 
höjdjusterbar upp till 60 cm och har ett större utbud av   fot- 
och vadstöd.

12,5 cm (5”)

56,5 cm (22¼”)

47,5 – 60 cm
(18¾ – 23½”)

22 cm (8½”)

42 – 54,5 cm
(16½ – 21½”)
With pan holders 
–1.5 cm (–½”)

36 cm (14”)

44 cm (17¼”)

54 cm (21¼”)

43,5 cm (17”)

30 – 44 cm
(11¾ – 17½”)

102 – 114,5 cm
(40¼”– 45”)48 cm (19”)



För den som kan köra själv
Lätt att manövrera för den självständige 

brukaren.
Säker och enkel överflyttning

Den plana sitsen tillsammans med bromsens 
placering förenklar sidoförflyttning. 



www.etac.se   Bad & Toalett | Etac Clean familjen 9

Etac Clean 24" Art. nr.
55 cm med 24" drivhjul, lagungrön 80229216
55 cm med 24" drivhjul, vit 80229276

Mått och vikt
Totalbredd: 69 cm
Bredd mellan armstöden: 43,5 cm
Sitthöjder: 55 cm
Sittbredd: 48 cm
Sittdjup: 44 cm
Frihöjd under sits: utan bäckengejder: 49,5 cm
Frihöjd under sits: med bäckengejder 48 cm
Hygienuttag: djup x bredd 36 cm x 21,5 cm 
Vikt: 20 kg
Max brukarvikt: 130 kg

Material 
Drivshjulsadapter: aluminum
Drivhjul: polyamid, kullagrade
Chassi: Pulverlackerat stålrör
Sits/ryggstöd: Polypropylen
Armstöd: Polypropylen
Fotstöd: Polypropylen
Hjulfäste: Polyamid
Hjul: Polyamid/TPE

Underhåll

Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 
eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.

Etac Clean 24"
Den här varianten av Etac Clean är för den 
som kan köra själv och som vill maximera 
sin rörlighet.

Lättmanövrerad för den 
 självständige
Etac Clean 24" passar de som kan köra själva. 
Placeringen av drivhjulen gör stolen välbalanserad och 
lättmanövrerad. Det är enkelt att förflytta sig till och från 
stolen tack vare den stora fria sittytan framför hjulen. 
Dessutom är bromshandtagen placerade nedanför 
sitsen så att de inte är i vägen vid en överflyttning, men 
fortfarande väldigt enkla att nå.

Etac Clean 24” har samma grund- fördelar som övriga 
medlemmar i Clean-familjen – men gör det möjligt för 
brukaren att köra själv.

69 cm (27¼”)

48 cm (19”)

43,5 cm (17”)

39 – 47,5 cm
(15¼ – 18 ¾”)

107 cm 
(42”)

12,5 cm (5”)

74 cm (29”)

55 cm
(21½”)

22 cm 
(8½”)

49,5 cm (19½”)
With pan holders 
–1.5 cm (–½”)

36 cm (14”)

44 cm (17¼”)
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Tillbehör
Ryggklädsel
En mjuk ryggklädsel av mesh. Ryggklädseln 
spänns fast med band med snäppen och kan 
tvättas i 60° C. 
Art.nr  80209225 

Clean Comfort Bålstöd
Fixerar bålen så att brukaren sitter bättre och 
känner sig tryggare. Material: polyester (tyg), 
polyamid (kardborre) och polyeten (stöd) och 
rengörs i 60°C.
Art.nr  80209509

Tvärslå  
Monteras på armstöden.
Material: Aluminium, cellpolyeten, polypropen
Art.nr  80209246

Säkerhetsrem
Sätts fast på baksidan av  ryggstödet.
Material: Polyester
Art.nr  80209034

Höftbälte
Enkelt reglerbart i längd, fästs runt ryggrören 
med kardborreband. Polyester
Art.nr  80209440

Bröstbälte
Enkel reglerbart i längd. Fästs i ryggstödet. 
Används alltid i kombination med höftbälte. 
Polyester
Art.nr  80209442

Komfortkit Clean
Komfortskal och Komfortsits mjuk 
dvs ryggstöd, armstöd och sits med 
standardöppning 18,2 cm. Rengörs i max 
60° C eller spritavtorkning.
Art.nr  80209237

Clean Comfort Komfortsits, mjuk
Etac Cleans mjukaste komfortsits är skålad 
för ökad komfort. Intimurtag både fram och 
bak. Lyfts enkelt på och av och kan rengöras i 
upp till 85˚C. Material: polyuretan. 
Mått uttag: Längd 36,7 cm Bredd 18,1 cm. 
Art.nr  80209227
Mått uttag: Längd 36,7 cm Bredd 15 cm.  
Art.nr  80209301

Clean Comfort Komfortskal
En mjukrygg med integrerade armstödsdynor. 
Rengörs genom spritavtorkning.  
Material: polyeten.
Art. nr 80209228

Clean Comfort Armstödsdyna par
Dynorna utgör ett varmt, mjukt underlag 
och stöd för armarna och lämnar handtaget 
fritt för enklare uppresning. Rengörs genom 
spritavtorkning. Material: polyeten
Art.nr  80209226

Mjuksits
Värmereflekterande mjuksits med goda 
antihalkegenskaper även i blött tillstånd.
Bredd urtag: 18 cm . Material: Celpolyeten. 
Rengöring max: 60° C eller spritavtorkning.
Grå 
Art. nr 80209260

Mjukrygg
Värmereflekterande mjukrygg, avtagbar.
Material: Cellpolyeten. Rengöring max: 60° C 
eller spritavtorkning. Grå 
Art.nr  80209261

Hel sittdyna
Täcker hela sitsen. 
Material: Polyuretan. Rengöring max: 85° C 
eller spritavtorkning.
Art.nr  80209247
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Tillbehör

Tillbehör endast till Clean Höjdjusterbar Tillbehör endast till Clean 49 och 55

Fotstöd
Fotstöd, uppfällbara och avtagbara
Material: Pulverlackerat aluminium och 
Polypropylen fotstöd.
Art.nr  80209250

Benstöd, vinkelreglerbart
Erbjuder fyra fasta vinkellägen. Fästen 
inkluderade. Material: ABS-plast, rostfritt stål
Art.nr Höger:  80209252
Art.nr Vänster:  80209253

Förhöjningsklossar  
Höjer sitsen 5 cm. Passar ej Clean 24" eller 
Clean höjdjusterbar. Material: Aluminium
Vit Art.nr  80209511 
Lagungrön Art.nr  80209512

Drivhjulsadapter
Passar endast Clean med 55 cm sitshöjd  .
Material: Aluminium, polyamid
Vit Art.nr  80209305

Tvålkopp  
(passar inte till Clean 24")
Med inbyggd hållare för duschhandtag, fästs 
på sidan av stolen. Material: Polypropylene
Grå 
Art.nr  80209266

Bäcken
Material: Polypropen. Grå  
Art.nr  80209254
Bäcken inkl. lock med handtag
Art.nr  80209255
Endast Lock med handtag
Art.nr  80209256

Bäckengejder
Passar till Clean bäcken och vanliga 
sjukhusbäcken med en tunn kant. 
Material: Polypropen. Grå 
Art.nr  80209257

Hink med handtag och lock
Hinkgejder ej inkluderad.  
Material: Polypropylen
Art.nr  80209265

Hinkgejder 
Passar till hinkar med högre fals och vanligt 
sjukhusbäcken. Material: Polypropen. Grå.  
Art. nr 80209258

Tillsats för låg upphängning av 
bäcken/hink
Monteras på bäcken- alt. hinkgejdrarna. 
Sänker bäcken / hink hållare med 6 cm. 
Material: Polypropen. Grå. 
Art.nr  80209259

Engångsbäcken Clean 50-pack
Art.nr  80209282

Gejder engångsbäcken sats
Grå 
Art.nr  80209229

Stänkskydd
80209430
Ett mjukt skydd mot urinstänk framåt. Fästs 
över sitsens främre urtag och kan enkelt 
tas bort, alternativt hållas på plats vid 
användande med hjälp av det greppvänliga 
handtaget. 
Material: polyuretan 



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en
egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad 
produktinformation – besök: www.etac.se
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Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se


