
 

 
 
VIKTIG INFORMATION OM HYGIENSTOLAR PÅ HJUL 
Att använda en hygienstol på hjul medför alltid en risk. En individuell riskanalys ska alltid göras och 
dokumenteras. Obs! Läs alltid bruksanvisningen till aktuell modell.  

Att tänka på: 

• Lås alltid hjulen vid i- och urstigning! För bästa säkerhet rekommenderas att alla hjulen 
ställs i läge utåt. 

• Stå aldrig på fotstöden! Vid i- och urstigning ska fotplattorna vikas upp eller benstöden 
vridas åt sidan. 

• Ta hänsyn till tipprisken när brukaren lutar framåt. 

• Använd tippskydd fram om tyngdpunkten ligger långt fram. Exempelvis om brukaren har 
stor kroppsvolym framåt eller om vinkelställbara benstöd används. 

• Använd tippskydd bak om tyngdpunkten ligger långt bak. Exempelvis om brukaren är 
benamputerad eller stolen måste vara bakåttiltad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2022-12-02 
Hygienstol Tango XL 

Beställningsunderlag 
 

Hjälpmedel Västerbotten 
090-785 93 65  Sida 1 av 2 

 

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i webSesam.  
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst, 090-785 93 65. 

Modell Standardutförande 

Tango XL  HMV art.nr 43651       
 
Teknisk data  
Sitthöjd 53 cm 
Bredd mellan armstöd 56 cm 
Sittbredd 56 cm 
Sittdjup 47 cm 
Total bredd 69 cm 
Max brukarvikt 250 kg 
  

 

Standardutförande är utrustad enligt följande 
 Armstöd uppfällbara 
Sits mjuk tvådelad 
Ryggstöd med mjuk ryggplatta 
Benstöd  
 Gejder                                                                                   
 Hjul 125 mm 3 låsbara, ett med riktningsspärr 
 

 
 

OBS! Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en  
Arbetsorder kopplad till kundorder göras om du vill ha delarna monterade.  
Manual för detta finns under menyn Sesamdokument på vår hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/sesamdokument
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Tillbehör som ej ingår i standardutförandet  
För att se delar som ingår i standard, se dokumentets sista sidor.                            

Produkt Beskrivning Specifikation HMV art.nr. 
Bäcken med lock 

 

 
 

 43652 

Komfortbenstöd 

 

Vinkelställbara, komplett med fotplattor 
 
 
 

Par 43653 

Höftbälte 

 

 
 

 46896 

 

Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt 

Produkt Beskrivning Specifikation HMV art.nr. 

Justerbara benstöd 

 
 

Justerbara i höjd 
OBS! endast benstöd, ej fotplattor 
 
 

Par 45402 

Fotplattor 

 
 
 

 Par 45517 

Mer information finns på leverantörens hemsida: www.northerncare.se  

 

OBS! Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en Arbetsorder kopplad till kundorder 
göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns under menyn Sesamdokument på vår hemsida. 

http://www.northerncare.se/
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/hjalpmedel/sesamdokument

