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Hip ståstativ

Hip
Hip ståstativ

- ståstativ för barn och ungdomar
Hip har inga begränsningar när det gäller kombinationsmöjligheter av olika
stöd / tillbehör. Dessutom är det väldigt lätt att kontiunerligt anpassa produkten
efter behov. Hip är dynamisk, precis som människan!

Hip ståstativ med kramstöd

•
•
•

Vinkeljustering
Höjdjustering
Vinkeljusterbara fotplattor,
ställbara i abduktion.

Hip Light med stödram

•
•
•

Fast bas
Höjdjustering
Hel fotplatta som standard

Kramstöden är de enda i sitt slag och lösningen är patenterad.
Det unika med kramstöden är att de kan hanteras med en hand för att underlätta och trygga
uppresningen för barnet, då du har en hand fri att stödja barnet.
Kramstöden ger ett optimalt stöd runt hela barnet och inger trygghet för barnet,
en förutsättning som måste ligga till grund för att barn ska motiveras att stå.
För att ge en induviduell anpassningsmöjlighet kan kramstöden justeras i
bredd med kilar som placeras under klädseln och i djup genom
vinkelreglering av vingarna.
Lösningen är genialisk i sin enkelhet, komfortabel och trygg.

Kramstöden kan även levereras
i svart.

Samtliga tillbehör monteras i stativets centrumprofil.
Detta ger fantastiska möjligheter att kombinera stöd / tillbehör
efter behov och inte minst anpassa stödet efter barnets motoriska
utveckling.
Våga kombinera stöden för att utmana barnet på rätt nivå för
optimal utveckling!

Steglös vinkeljustering

Enkel höjdjustering med
vev

Hip ståstativ kan vinklas steglöst.
Den kraftiga gasfjädern ger trygghet och stabiltet. Under introduktion av ståstativ rekommenderar
vi en ståvinkel på 70°.

Justering i höjd skapar möjlighet
till deltagande i fler aktiviteter.

Hip ståstativ

Centrumprofil ger ett dynamiskt stativ.

Då vi utvecklade bordlösningen önskade vi
att ta hänsyn till alla som är i kontakt med
hjälpmedlet: Användare, föräldrar, assistenter
och hjälpmedelscentral.

Tillbehör som löser
utmaningar

Överdrag till kramstöd / integrerat
bröststöd

Stödram i flera storlekar.

Knästöd röd / svart.

Knärem röd / svart.

Bordsplattan på Hip är tvådelad och ger fin
möjlighet för att lägga personliga saker som
namn, bilder av favorit figur, kommunikationstavla , kort sagt allt som normaliserar och
motiverar till att stå.

Fotstyrare.

Bordslösningen finns i alternativ utgåva med
balja, som har full bordsbredd och därför lätt
att nå för användaren. Bordet är höjd- och
vinkeljusterbart.

Den nedersta delen av bordsplattan är vit och
den översta är av genomskinligt plexiglas, lätt
att torka av, lätt att hålla ren och lätt att placera
effekter i mellan.

Fotstöd delat.

Fotplatta hel.

Hip ståstativ

Bordlösning som motiverar till att stå

Fick vi berättat att:
√ Produkten är utvecklad för att inge trygghet - en förutsättning för att vilja stå.
√ Kombinationsmöjligheterna mellan olika stöd / tillbehör ger möjlighet att
utmana barnet / ungdomen för optimal motorisk utveckling.
√ För induviduell anpassning är alla stöd justerbara oberoende av varandra.
√ Ståstativet ska upplevas personligt genom sin innovativa bordslösning.
√ Produktens utformning ska förenkla vid återanvändning, lagerhållning
och logistik.
√ Sist men inte minst - produkten är utvecklad utifrån skandinavisk
kompetens och tillverkas i Sverige.

Teknisk data
Hip ståstativ
Avstånd fot-armhåla
Avstånd golv till fotplatta
Rekommenderad brukar längd
Rekommenderad brukar år
Vinkel ståstativ
Totalbredd
Totallängd
Totaldjup
Transporthöjd minimum
Totalvikt
Hjulstorlek, std
Delbar v/ transport

Small
50-90 cm
9 cm
110 cm
1-5 år
0-40 ˚
66 cm
50 cm
60 cm
41 cm
28 kg
50 mm
Ja

Medium
67-113 cm
10 cm
150 cm
4-12 år
0-30˚
86 cm
80 cm
74 cm
45 cm
32 kg
50 mm
Ja

BxD (invändigt kramstöd) std
Max brukarvikt

18 (21) x 11
40 kg

23 (26) x 16
60 kg
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