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Hjälpmedel Västerbotten 

Hjälpreda vid val av toalettsitsar 
 

Produktbenämning 
HMV art.nr. Material, tjocklek Sitter fast med 

Hålets mått (cm) 
Användningsområde  
Anmärkningar 

Sortiment - Mjuksits som placeras ovanpå toalettsits 
Mjuksits REKO, Swereko 
HMV art.nr: 10522 

Polyuretan skum med 
vinylöverdrag 
Tjocklek 3 cm 

Sitter fast inuti 
porslinet m kant 
Mått: D 23 x B 19 

Passar bäst till “vanlig enkel toalettsits.” Har ett litet hål. 
Kan sättas på både Hi-loo och Cloo men pressas bakåt eftersom 
toaförhöjningens hål i framkant inte går rakt ner utan snett in mot mitten. 

Övrigt 
Mjuktoasits Wiktorsson  
HMV art.nr: 18005 

Polyetencellplast 
Varm och mjuk 
Tjocklek 0,7 cm 

Trycks på ovanpå 
sitsringen 
Mått: D 27 x B 21,5 

Passar bra till vanlig enkel toalettsits och Hi-Loo. Även Cloo går bra om 
den anpassas i bakre ytterkant. 
Rejält hål men lite sladdrig. Går ner rejält runt sitsens kant 

Mjuksits Svan Care, (liknande 
Wiktorsson) 
HMV art.nr: 18967 

Polyetencellplast 
Varm och mjuk 
Tjocklek 1,6 cm 

Trycks på ovanpå 
sitsringen  
Mått: D 25 x  B 20 

Passar Kansits* perfekt, sluter till runt sitskanten. 
Passar vanlig enkel toalettsits, Hi-Loo och Cloo, om den anpassas i bakre 
ytterkant. Går inte ner lika långt som Wiktorssons och blir därför inte lika 
säkert placerad som den. 
Aktuell om inte REKO passat eller att Wiktorssons är för tunn 

Utanför sortiment - Mjuk sits som placeras på toalett- eller duschsits 
Sittdyna Akros Toadyna m 4 hål, gel 
HMV art.nr:17360 

Gel innesluten i plast. 
Vattentät, försedd med 
två luftfickor för att ta upp 
den luft som pressas ur 
dynan när den belastas 

Knyts fast med 
band ovanpå sitsen 
Mått: D 17 x  B 25 

Passar de flesta dusch- och toastolar eftersom dynan läggs ovanpå 
sittringen och fästes med band . Fyrkantig med fyra fästhål (band) 

Dynan väger under 2 kg. 

Sittdyna ROHO Toalett 
HMV art.nr: 19174 

Neoprengummi Knäpps fast med 
stroppar på sitsen. 

Består av två delar. Cellhöjd 2-3 cm. 

Dyna Protect Clean 
HMV art.nr: 21905 
 

Neoprengummi Knäpps fast med 
stroppar. Invändigt 
”hålmått” är 21 cm 

Avpassad i mått för hygienstol Clean. Cellhöjd 
2-3 cm. Öppen baktill. 

Sortiment - Hårda sitsar som placeras på toalettsitsen 
Hålförminskare, liten Svan Care 
HMV art.nr:18373 

ABS plast Mått: 
D 25,5 x B 14,3   

Läggs på en Kansits* 
 

Hålförminskare, mellan, Svan Care 
HMV art.nr: 19072 

ABS plast Mått:  
D 26,2 x B 17  

Läggs på en Kansits* 
 

Hålförminskare, extra liten, Svan Care 
HMV art.nr: 23216  

ABS plast Mått: 
D16,3 x B 14   

Läggs på en Kansits* 
 

 
* Kansits = vanligt förekommande sits i hårdplast. Mer information, se www.kandre.se               1(1) 


