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Gäller:  Etac Swift Mobil-2, Etac Swift Mobil Tilt-2, Etac Swift Mobil24"-2

Produktinformation

Etac introducerar Swift Mobil-2
Etac Swift Mobil har sedan start uppskattats för sin utmärkta komfort och goda åtkomlighet. Vi på Etac strävar alltid 
efter att våra produkter ska bli bättre, och därför presenterar vi nu en vidareutveckling av Swift Mobil som både 
förenklar och förbättrar. Vi kallar den Swift Mobil-2.

Åtkomlighet måste vara enkelt
Vi får ofta höra att bland de svåraste och jobbigaste momenten för vårdaren är att komma åt när man ska hjälpa till, 
eller att enkel åtkomlighet är helt avgörande för att brukaren ska få tillräcklig hjälp med sin personliga hygien. Dessutom 
får vi höra att förenklad åtkomlighet är bland det viktigaste för att underlätta vårdarbetet för den som hjälper till.  
Swift Mobil-2 har därför fått en sits som är helt öppen baktill och 2 nya mjuksitsar, även de öppna baktill. Vi har dessutom 
ändrat formen på ryggklädseln för att underlätta när man behöver ta av huvudstödet för att komma åt bättre. 

Ökad flexibilitet för att passa fler
Max brukarvikten har ökats till 160 kg som standard och varianter med max brukarvikt på 135 kg kommer att 
försvinna. Armstöden är höjdjusterbara/breddningsbara på alla stolar.
Det innebär att vi kommer att ha färre artikelnummer i våra produkt- och prislistor.

Swift Mobil
Befintlig version av Swift Mobil.

Swift Mobil-2
Ny version av Swift Mobil, med helt öppen sits bak.
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Armstödens justerbarhet
Stolarna kommer i grundutförande att ha samma armstödshöjd som idag. Armstöden kan sedan ändras till högre höjd 
(+6 cm) eller breddas för att passa bredare brukare (+6 cm). Det finns även möjlighet att placera armstöden i ett smalt 
läge. Allt för att öka flexibiliteten och täcka fler behov. 

Armstödens nya funktionalitet innebär också att: 
• Körhandtagsbygeln blir framflyttad 1,5 cm vilket gör att Swift Mobil-2 kommer att passa ännu bättre över 
 väggmonterade toaletter.
• Armstödsröret kommer att vara bockat istället för rakt och armstödsbrickans längd förkortas för att passa den nya  
 formen.
• Breddningssatsen som tillbehör kommer att försvinna eftersom breddningsmöjligheten finns med i grundutförandet 
 på Etac Swift Mobil-2.
• I armstödets smalaste läge är uppfällbarheten något begränsad eftersom armstödet fälls mot ryggröret.

De fyra olika monteringslägena för armstödet: 

Standardutförande
Armstödshöjd från sits 22,5 cm (som idag).
Bredd mellan armstöd 48,5 cm (som idag).

Breddat läge
Armstödshöjd från sits 25,5 cm.
Bredd mellan armstöd 54,5 cm.

Förhöjt läge
Armstödshöjd från sits 28,5 cm.
Bredd mellan armstöd 48,5 cm.

Smalt läge 
Armstödshöjd från sits 25,5 cm.
Bredd mellan armstöd: 42 cm.
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Den nya sitsen på Swift Mobil-2
Vi har gett sitsen en ny form med öppning baktill för mer komfort och åtkomlighet. En öppning baktill som förenklar för 
både brukaren och vårdaren.
Sitsens nya sköna form är framtagen och utvärderad av ett stort antal personer av olika storlek. Sitsens öppning är som 
bredast långt bak och har stora runda övergångar. Våra utvärderingar har visat att där sittbensknölarna möter sitsen 
behöver öppningen vara som störst och med den form vi valt erbjuds just det. Störst chans till god komfort vid både 
upprätt sittande och vid sittande med bakåt-tippat bäcken. Sitsen har dessutom plan översida och undersida utan stänk-
skydd. Allt för att underlätta åtkomligheten för vårdare och brukare.

Nya mjuka komfortsitsar
Tillsammans med Swift Mobil-2 introduceras nya komfortsitsar som är öppna baktill. De finns i två olika höjder; en som 
är 2 cm och en som är 4 cm. 
OBS! Man kan fortsättningsvis använda komfort- och mjuksitsar som är slutna baktill på nya Etac Swift Mobil-2, men de 
nya mjuka komfortsitsarna, öppna baktill, kommer inte att passa äldre Swift Mobil modeller med sitsar som är slutna 
baktill.

Den nya sitsen på Swift Mobil-2
Den nya sitsen, öppen baktill, kommer att passa äldre 
modeller av Swift Mobil, men den tidigare sitsen, sluten 
baktill, kommer INTE att passa på nya Swift Mobil-2.

Nya mjuka komfortsitsar
Skönt formade sitsar för bästa komfort, öppna baktill, 2 resp 
4 cm höga.

Befintliga komfortsitsar
Befintliga komfortsitsar finns kvar i sortimentet; slutna 
baktill, 2 resp. 4 cm höga.

Konstruktionsändring av chassit
Stolens chassi får en ny passning mot sitsen för att bättre 
säkra sitsens montering. 
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Ny form på ryggklädseln
Ryggklädseln har fått ny form för att lättare hanteras tillsammans med huvudstödet. Det blir nu enkelt att ta bort huvud-
stödet utan att ändra ryggklädseln. 
OBS! Den nya ryggklädseln kommer inte att passa gamla chassin och vice versa eftersom chassits ryggrör har fått ny 
kurvatur med fästen för armstöd högre placerade.

Nytt tillbehör - XL rygg 
Vi introducerar en ny XL rygg som ger mer plats för större brukare. Ryggpartiet är breddat vilket gör att utrymmet mellan 
armstöden ökar med 6 cm. Utöver det är XL-ryggen försedd med de breddningsbara/höjdinställbara armstöden som kan 
monteras så att man får ytterligare 6 cm utrymme mellan armstöden. XL-ryggen kommer att erbjudas både som tillbehör 
och som en färdigkonfigurerad version av Swift Mobil-2. 
OBS! XL-ryggen kommer enbart att finnas tillgänglig för Swift Mobil-2 och inte för Swift Mobil Tilt-2.

Befintlig ryggklädsel
Swift Mobils befintliga ryggklädsel, som passar till det äldre chassit.

XL-rygg
Swift Mobil-2 med den breda XL-ryggen.

Den nya ryggklädseln till Swift Mobil-2
Klädseln är snabbtorkande och har 2 fästen runt körhandtaget för enklare reglering av huvudstödet.
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Nytt tillbehör: Höft- och bröstbälte i mjukt snabbtorkande material 
Nytt 2-delat, mjukt följsamt positioneringsbälte med mittspänne som kan användas både som höftbälte och bröstbälte. 
Bältet är justerbart på 3 ställen, vilket ger stor passbarhet, varför det passar bra både till mindre och större brukare 
(ställbart från 65 till 130 cm). Det är gjort i ett skönt snabbtorkande material som ger mjukhet, och en konstruktion som 
erbjuder stabilitet där det behövs. Bältet fästes enkelt under sitsen som höftbälte/positioneringsbälte eller tillsammans 
med ryggklädseln som bröstbälte. Alla fästen ingår.

Nytt tillbehör: Kortare benstöd 
Efter önskemål från många kunder har vi tagit fram ett kortare benstöd. Formen och vinklarna är desamma som tidigare, 
men benstödets längd är 10 cm kortare.

Höft- och bröstbälte
Nytt positioneringsbälte som är justerbart på tre ställen samt gjort i skönt och mjukt material, 
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För tekniska frågor, kontakta:
Ulf Sjöstrand, ulf.sjostrand@etac.com

För övriga frågor, kontakta:
Camilla Svensson, camilla.svensson@etac.com

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203 
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00 
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se 
www.etac.se

Swift Mobil-2 får nya artikelnr 
I och med ovanstående uppdateringar får Etac Swift Mobil-2 nya artikelnummer. 
De kommer att börja på 8022 istället för 8020. Swift Mobil 80209400 blir Swift Mobil-2 80229400.
Då samtliga Swift Mobil-2 varianter kommer att ha en max brukarvikt om 160 kg kommer det totala antalet artikel-
nummer att reduceras. Swift Mobil med max brukarvikt om 135 kg kommer inte längre att finnas i sortimentet. 

Nedan finns en lista med samtliga befintliga artikelnummer och vilka artikelnummer som ersätter.
Nya artikelnummer börjar gälla från och med 2019-09-02. Gamla artikelnummer utgår 2019-08-30.

Alla Swift mobil-2 artiklar kommer att ha max brukarvikt 160kg.

Totalt antal artiklar Swift Mobil; 33
Totalt antal artiklar Swift Mobil-2; 22

Befintligt Benämning  Nytt art. nr. 
art. nr.

80209400  Dusch/toastol Swift Mobil-2 delmonterad 80229400
80209401        Dusch/toastol Swift Mobil-2 monterad 80229401
80209402        Dusch/toast Swift Mobil 24"-2 80229402
80209404        Dusch/toastol Swift Mobil-2 delmonterad med hinkgejder 80229404
80209405        Dusch/toastol Swift Mobil-2 delmonterad med bäckengejder 80229405
80209406        Dusch/toastol Swift Mobil-2 monterad med bäckengejder 80229406
80209407 Dusch/toastol Swift Mobil 24"-2 med hinkgender 80229407
80209408        Dusch/toastol Swift Mobil 24"-2 med bäckengejder 80229408
80209409        Dusch/toastol Swift Mobil 24"-2 med bäckengejder och bäcken 80229409
80209410        Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 monterad 80229410
80209411        Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 monterad med hinkgejder 80229411
80209412        Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 monterad med bäckengejder 80229412
80209415        Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 monterad med bäckengejder och bäcken 80229415
80209416        Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 monterad med bäckengejder, bäcken och komfortsits 80229416
80209417        Dusch/toastol Swift Mobil 24"-2 med bäckengejder, bäcken och tippskydd 80229417
80209418        Dusch/toastol Swift Mobil-2 delmonterad med bäckengejder, bäcken och komfortsits 80229418
80209419 Dusch/toastol Swift Mobil-2 monterad med bäckenhållare och vrb fotplattor 80229419
80209420        Dusch/toastol Swift Mobil 160 delmonterad med breddade armstöd 80229400
80209421        Dusch/toastol Swift Mobil 160 delmonterad med breddade armstöd och hinkgejder 80229404
80209422        Dusch/toastol Swift Mobil 160 delmonterad med breddande armstöd och bäckengejder 80229405
80209423        Dusch/toastol Swift Mobil 160 delmonterad med breddade armstöd/bäckengejder/bäcken/komfortsits 80229418
80209460        Dusch/toastol Swift Mobil 160 delmonterad med bäckengejder och raka armstöd 80229405
80209463        Dusch/toalettstol Swift Mobil-2 delmonterad med bäckengejder och upf vrb fotplattor 80229463
80209464        Dusch/toastol Swift Mobil 24"-2 m bäckengejder och upf vrb fotplattor 80229464
80209465        Dusch/toastol Swift Mobile 24"-2 160 m bäckengejder och upf vrb fotplattor 80229464
 Dusch/toalettstol Swift Mobil-2 XL delmonterad med bred rygg 80229467
80209470        Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 160 bäckengejder raka armstöd 80229412
80209471        Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 m bäckengejder, upf vrb fotplattor och tramprör 80229471
80209473        Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 m bäckengejder, vrb fotplattor 80229473
80209476        Dusch/toastol Swift Mobil tilt monterad m bäckengejder ufb vrb fotplattor 80229473
80209480        Dusch/toastol Swift Mobil tilt 160 breddade armstöd 80229410
80209481        Dusch/toastol Swift Mobil tilt 160 breddade armstöd och hinkgejder 80229411
80209482        Dusch/toastol Swift Mobil tilt 160 bäckengejder och breddade armstöd 80229412
80209486 Dusch/toastol Swift Mobil tilt 160 bäckengejder vrb fotplattor 80229473 


