Etac My-Loo
Toalettsitsförhöjare
med fast montering

Nästa nivå – En ny generation toalett
hjälpmedel som skapar möjligheter

My-Loo toalettsitsförhöjare med fast montering tillhör en helt ny generation smarta
produkter från Etac. Genom att ställa extremt höga krav på allt från trygghet och
bekvämlighet till anpassningsbarhet och enkel montering, kan vi presentera ett sortiment
som erbjuder innovativa och unika lösningar.
Med den nya produktserien tar vi helt enkelt toaletthjälpmedel till en ny nivå. Att design
driver utveckling har alltid varit vår ledstjärna och vi är övertygade om att Etac My-Loo
kommer hjälpa brukare och förskrivare att skapa nya möjligheter.
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Patenterad armstödslösning
Etac My-Loo’s innovativa armstöd har en helt unik höjdregleringsfunktion. Dessutom kan
armstöden smidigt fällas upp och ner helt utan klämrisk för brukaren. Denna patenterade
armstödslösning ger optimalt individanpassat stöd runt toaletten.

Höjden på armstöden ställer man in med ett enkelt
handgrepp. Välj läge genom att placera det orange
reglaget i en av de tre positionerna. Stegen är tydligt
markerade med 1, 2, 3 på armstödet.

Vid demontering fälls armstödet upp och dras sedan rakt
uppåt för att lossas från sitt fäste.

Armstöden monteras ovanifrån vilket är perfekt i trånga
utrymmen. Armstöden är markerad med L och R sett från
brukarens vänster/höger.

Vid användning av endast ett armstöd täcks det tomma
fästets öppning med ett lock (inkluderat)

www.etac.com

Armstöden kan låsas i ett önskat läge med hjälp av en
skruv (inkluderad)

Etac My-Loo
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Etac My-Loo
Med en unik, patenterad armstödslösning, välformad sits och snabb, enkel montering,
erbjuder nya My-Loo tryggt stöd, hög komfort och enkel hantering. Toalettsitsförhöjaren
passar de flesta toaletter och sitter stadigt på plats.

Utvecklad för självständighet
och värdighet
My-Loo ger brukare med nedsatt rörlighet eller
balansproblem, möjlighet att tryggt och självständigt
klara toalettbesöken. Med förhöjd sits och stabila
armstöd blir det enklare att sätta sig ner och resa sig
upp från toaletten. En större sitsöppning och generösa
intimurtag underlättar åtkomlighet vid personlig hygien.

Finns i fem olika varianter
Etac My-Loo med fast montering finns i olika utföranden,
med eller utan armstöd och i sitthöjder på 2, 6 eller
10 cm. Vid behov kan en modell utan armstöd senare
kompletteras med armstöd.
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Etac My-Loo toalettsitsförhöjare med fast montering

Art.nr

My-Loo med armstöd, 20 mm
My-Loo med armstöd, 60 mm
My-Loo med armstöd, 100 mm
My-Loo, 60 mm
My-Loo, 100 mm

80301510
80301511
80301512
80301513
80301514

U TIO

Material
Armstöd: Polypropen
Sits/Lock/Porslinfäste: Polypropen
Fästanordning: Rostfritt stål & Polypropen, TPE

Design
Myra Industriell Design AB

Tvättråd

Vikt

My-Loo med armstöd, 20 mm: 3,2 kg
My-Loo med armstöd, 60 mm: 3,4 kg
My-Loo med armstöd, 100 mm: 3,7 kg

My-Loo, 60 mm: 2,2 kg
My-Loo, 100 mm: 2,4 kg

Max brukarvikt
150 kg
Tillsammans med tillbehör Stödben, 80301603: 200 kg
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Etac My-Loo

Rengör/desinficera produkten med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel och med
ett pH-värde mellan 5 och 9 eller med 70 % desinfektionssprit. Produkten tål rengöring i
kabinettdiskdesinfektor i 85 °C i 3 minuter. Max brukarvikt: 150 kg.
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Funktioner
Anpassningsbara armstöd

Enkel, bekväm montering

Med en unik, patenterad lösning kan
armstöden snabbt och enkelt anpassas efter
behov. Välj mellan 3 olika höjdlägen för bästa
stöd. De stabila armstöden fälls enkelt upp
och ner utan klämrisk för brukaren. My-Loo
kan även användas med bara ett armstöd.

Med en ny innovativ lösning installeras
Etac My-Loo enkelt och snabbt. Praktiska
snabbmuttrar gör det möjligt att fästa
toalettsits-förhöjaren ovanifrån. Sits och
armstöd klickas sedan smidigt i sina fästen.

Rymlig och praktisk

Stabil

Generösa urtag och en större sitsöppning
ger god åtkomlighet. Toalettsitsförhöjarens
utformning med fritt utrymme runt sitsen ger
gott om plats oavsett kroppsform.

My-Loo sitter stadigt på plats och har en max
brukarvikt 150kg. För extra stöd och ökad
vikt kapacitet kan My-Loo kompletteras med
tillbehöret Stödben (max brukarvikt 200kg).

Trygghet och komfort

Enkel att rengöra

Med stabila, greppvänliga armstöd och
välformad sits gör My-Loo toalettbesöket
tryggt och bekvämt för användaren.
För extra komfort finns också en
mjuksits att beställa.

De rena, släta ytorna torkas lätt av med en
mjuk trasa. Krävs separat rengöring lyfts sits
och armstöd enkelt ur sina fästen och sätts
lika enkelt tillbaka.

My-Loo med armstöd
2 cm

My-Loo med armstöd
6 cm

My-Loo med armstöd
10 cm

My-Loo
6 cm

My-Loo
10 cm

Mått

Montering
bredd

Modell

Höjd
armstöd

Bredd/
Längd

Inner
mått

Höjd

Bredd
 ellan
m
armstöd

Total
bredd

80301510

215/245/285 mm

360/400 mm

215/285 mm

20 mm

480 mm

570 mm

400 mm

c/c 123-203 mm

80301511

175/205/245 mm

360/400 mm

230/360 mm

60 mm

480 mm

570 mm

400 mm

c/c 123-203 mm

80301512

135/165/205 mm

360/400 mm

230/360 mm

100 mm

480 mm

570 mm

400 mm

c/c 123-203 mm

80301513

-

360/400 mm

230/360 mm

60 mm

-

-

400 mm

c/c 123-203 mm

80301514

-

360/400 mm

230/360 mm

100 mm

-

-

400 mm

c/c 123-203 mm

www.etac.com

(max toalett bredd)

Etac My-Loo

Mått
mellan hål
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My-Loo 2 cm – funktionellt toalettarmstöd
My-Loo 2cm är den perfekta armstödslösningen kring toaletten om man vill undvika ingrepp i väggar eller golv
Produkten består av armstöden och en toalettring som monteras direkt på toalettstolen. Precis som för varianterna
med förhöjd sits, kan armstöden ställas in i tre olika höjder för att passa olika användares behov. Med sin moderna,
diskreta design passar My-Loo fint in i olika badrumsmiljöer.

My-Loo levereras i en smart
förpackning med rejält handtag
för enkel hantering.
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Tillbehör
Mjuksits

Toppmonterad skruvsats

Art. nr 80301601
Ergonomiskt formad med skön mjukhet.
Ger god avlastning och bekvämt stöd.
Material: Polyurethane

Art. nr 80301626
För toaletter utan genomgående fästhål.
Får endast användas tillsammans med de
inkluderade stödbenen.
Passar infästningshål Ø20mm.
Material: Aluminium, Polyamid Polypropen

Stödben

Toalettpappershållare

Art. nr 80301603
För extra stabilitet. Ökar max
brukarvikten till 200 kg. Uppfällbara.
Material: Aluminium, Polyamid,
polypropen, TPE, rostfritt stål

Art. nr 80301601
Fästs i armstödet.
Material: Polymamid, rostfritt stål

Förvaringskorg

Tvärslå

Art. nr 80301602
Fästs i armstödet.
Material: Polyamid, polyester/mesh,
rostfritt stål

Art. nr 80303034
Ett tryggt stöd att hålla sig i.
Kan användas som kryststöd.
Fästs runt armstöden. 60,5 cm
Material: aluminium, PE

Armstöd
Art. nr 80301606
Säljs parvis, höger, vänster variant.
Material: Polypropen

www.etac.com
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Vi vill ge människor möjlighet att påverka sin egen tillvaro och skapa en egen
vardag på sina egna villkor – oavsett fysiska förutsättningar.
För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se

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

