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I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order. Vid frågor 
kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst. 

Benstativ och sittring måste beställas för att alla tillbehör ska passa. 
 

Produkter 

Benämning HMV 
art.nr. 

Beskrivning   

Benstativ 20547 Benstativet är stommen i Svan Balance där alla andra 
komponenter fästes. Stommen är anpassad för toaletter med 
en höjd av 40 cm. En gummiduk på undersidan av 
benstativet mot toalettporslinet gör att inte toalettporslinet 
skadas. 2 ställbara fötter som kan justeras 6 cm. Om 
toalettporslinet är högre än 460mm så skall benstativet 
kompletteras med benförlängare,  

Sittring 
standard 

20549 Sittringen ska beställas för att alla tillbehör ska passa  

 

Tillbehör 

Armstöd DUO 32940 Armstödet duo är ett vinklat armstöd som kan placeras så att 
bredden mellan armstödet blir 350mm eller 500mm. 

 

Armstöd rakt 33870 Bredd 425mm 
Höjd över sittytan: 220, 245, 270 mm (3 fasta lägen) 

 

Fotpall 20766 Bredd: 400 mm 
Djup: 260 mm 
Höjd över golvet: 55, 110, 165, 220 mm (4 fasta lägen) 
Avstånd fotpall-sittytan: 365, 310, 255,200 mm 

 

Fotplatte-
ersättare 

20548 Fotpallersättaren används om inte fotpallen används.  
Fästes med två skruvar där fotpallen annars sitter. 
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Tillbehör 

Benämning HMV art.nr. Beskrivning   

Fotpall Footpad  
5 cm 

       41190 Footpad minskar sitthöjd vid sittande. 

 

Fotpall Footpad 
10 cm 

       41191 Footpad minskar sitthöjd vid sittande. 

Bordsskiva med 
fästen 

37985 Bordsskivan kan användas av den som vill läsa, rita och 
leka. Skivan fungerar också som ett stöd för den som 
behöver luta sig långt fram. Skivan är justerbar både på 
höjden och djupet och kan med ett enkelt grepp flyttas. De 
båda nedre fästena följer med 

 

Armstöd 
omslutande 

23308 Bredd: 425 mm 
Höjd över sittytan: 220, 245, 270 mm (3 fasta lägen 

 

Armstöd  
DUO Mini 

31868 Armstödet duo mini är lika som armstödet duo med den 
skillnaden att det är 100 mm lägre. Duo mini passar de 
allra minsta. Bredden mellan armstödet är 350mm eller 
500mm. 

 

Stödhandtag 
med fästen 

21432 Bredd yttermått 555 mm 
Höjd från golvet: 570-810 mm 

 

Minipall 34074 Minipall är ett tillbehör till produkten Balance som placeras 
ovanpå den vanliga fotpallen. Minipall kan både användas 
som en trappa vilket underlättar för små barn att ta sig 
upp på toaletten och som ett högt fotstöd vilket passar för 
de minsta. 
 
Mått: Bredd 37 cm, Djup 16,5 cm, Höjd 10 cm. 
 

 

Mjuksits 18967  

 



   2017-06-30 

 

 
Toalettstöd Svan Balance för barn 

Beställningsunderlag  

3(3) 

 

Tillbehör 

Benämning HMV 
art.nr. 

Beskrivning   

Hålförminskare 
extra liten 

23216 Mått på hålets bredd: 140mm Längd: 163mm 

 

Hålförminskare 
liten 

18373 Mått på hålets bredd: 143mm Längd: 255mm 
 

 

Hålförminskare 
mellan 

19072 Mått på hålets bredd: 170mm Längd: 262mm 
 
 

 

Ryggkudde 18372 Ryggkuddens mått: bredd 360 mm, djup 100 mm och höjd 
250 mm 
 

 

Ryggdyna 37656 Ryggdynan fästes enkelt på alla toalettlock med hjälp av ett 
gummiband. Dynan är endast 3 cm tjock och ger ett mjukt 
varmt ryggstöd. Ryggdynan passar alla toalettlock. 
 
Mått: djup 3cm, höjd 39cm, bredd 32 cm.  
 

 

Benförlängare 23145 I de fall Svan Balance ska placeras på ett högre porslin än 
459 mm ska benstativet förlängas med våra benförlängare. 
En par kan förlänga benen max 65 mm, passar till 
toalettporslin med höjd 460-520 mm. 

 

RIK-sortiment    

Rik stöd  20877 Fotstöd med hållare. Fotstödet kan enkelt justeras för att 
anpassas till individuella behov. När fotstödet inte används 
kan man med ett lätt grepp lyfta bort det. Tillverkad i rostfritt 
stål. 

 

Sittskiva rik 21046 En enkel slät sittyta att placera på toalettsitsen vid RIK. 
Skivan tas enkelt bort genom att dra den bakåt eller åt 
sidan. Tillverkad i hårdplast med glidskydd under. 
Storlek:340 x170 mm, 5 mm tjock  

Kateterhållare 23215 Hållare som fästes på armstödet på Svan Balance. 
Katetern kan hängas på kroken eller klistras fast på den 
plana ytan. Tillverkad i ABS-plast. 

  
 

 
 
 
 
 
 

 


