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Art.nr Produktbenämning
115808-B Barnstol Niga kpl m låg rygg inkl vs fotplatta, knästöd, bälte
112806-B Ryggplatta Niga f hög rygg u klädsel
112672 Bord Niga
112680-B Bröststöd Niga
112698 Adapter f förhöjd fotplatta Niga
115816-B Huvudstödskudde  Niga original
112904-B Huvudstöd Niga special
129593-B Huvudstöd Niga anatomiskt
112930-B Babyinsats Niga
112905B-B Ryggdyna Niga velcro för babyinsats 2cm klädsel
133322 Hälstopp Niga st
112805 Matningsarmstöd Niga
115790-B Sidokuddar Niga 
112905-B Ryggdyna Niga 2 cm m överdrag, låg/hög rygg
112906-B Ryggdyna Niga 4 cm m överdrag, låg/hög rygg
00844-46 Extra klädsel Niga-stol inkl. knästöd
00849-46 Extra klädsel huvudstöd Anatomisk

Standard:
• Låg rygg
• Sitsvinkling
• Ryggvinkling
• Sitsklädsel
• Hjul m/broms
• Benstöd m/vinkeljustering
• Höftbälte
• Bröstbälte
• Knästöd

Niga barnstol
 – för ett varierat sittande!

Niga-stolen är utvecklad med den  
målsättningen att ge de allra minsta barnen 
med sitt- och balansproblem en så varierad 
sittställning som möjligt. Niga-stolen kan  
varieras i många olika ställningar, och  
anpassas individuellt efter behov och  
användas i olika situationer.
Barnet kan sättas i aktiv ställning vid ett 
bord, med framåttippat bäcken, med benen 
i abduktion fram mot ett knästopp och med 
stöd framöver mot bröstet.

Barnet kan också sättas i viloställning med 
stöd för överkroppen. Dessutom kan  
vinkeln variera mellan sits och ryggstöd i   

Produktfakta:

Stativ/fot/rygg/huvudstöd: Lackad björk
Innställningsmekanism:    Stål
Sits och bröststöd:            Värmeformad plast
Knästopp:                         Skumplast
Klädsel:                             Bomull - tvättbar 60°
Polster:                              Skumplast/polyester, 
                                         tas ur vid tvätt

Niga mått i cm Ålder upp till 4 år 

Sitthöjd 54 cm
Sittbredd min/max 17/25 cm
Sittdjup 20 cm
Total bredd v/golv 48 cm
Total längd v/golv 51 cm
Vikt 13 kg

Bilden visar Niga-stol med tillbehör: ryggplatta för 
hög rygg och huvudstöd special

Ryggplatta för hög rygg
(Nödvändigt vid användning av 
huvudstöd original och special)

Bord Bröststöd Matningsarmstöd

Huvudstöd original
(Kräver ryggplatta för hög rygg)

Huvudstöd special 
(Kräver ryggplatta för hög rygg)

Huvudstöd anatomisk Bålstöd, parRyggdyna i olika tjocklek

Babyinsats Niga

olika mellanställningar t.ex. för att kunna  
bryta spastiskt mönster. Fotstöd, knästopp 
och huvudstöd kan ställas in efter barnets 
mått. Höjd på bröststödet vid bord kan  
ändras. Huvudstödet kan flyttas upp och ned 
så att det passar barnets position på huvud.

Sitsen, ryggstödet, nackdynan, knästoppen 
och bröststödet har avtagbar polster/klädsel 
i tvättbart bomullstyg. Niga-stolen har hjul 
som gör den lätt att flytta inomhus.

Niga-stolen har alla dessa funktioner i ett  
format och ett utseende som inte avviker 
från vanliga barnstolar.
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