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Rifton Wave På samma våglängd

Jag är din mångsidiga bad- och duschstol.
Du kan koppla av skönt på min bekväma 
sittyta. Du kan också justera min rygg så att 
den bäst passar dig - även medans du badar.  
För att du ska känna dig trygg finns det även 
olika bälten för bröstet, bäckenet eller  
benen. Naturligtvis finns det också ett  
huvudstöd. Du kan få mig med eller utan  
benstöd. Mitt underrede med vridplatta 
underlättar din förflyttning och ger dig perfekt 
stöd när du duschar över badkaret.

Underrede för bad 
placerar dig i rätt höjd för att 
minska belastningen på dina  

föräldrars rygg.

Underrede för dusch 
med breda hjul som kan  

bromsas, kan även  
användas för förflyttningar.

GMFCS
Levels III-V

max. 114

kg

44 cm

0°–75°

0°–75°

27–43 cm



Benstöd 
kan justeras  

under användning

Huvudstöd
kan anpassas i höjd 
och bredd

Underrede i plast
kan justeras i höjd

Avtagbar klädsel
för snabb och okomplicerad  
rengöring

Bröstbälte
trygghet och stöd. Finns med och utan  

lateral positionering och kan också  
användas som höftbälte

Benbälte
justeras med hjälp av 

kardborreband

Färg underrede White

Ryggvinkel
kan justeras  med

en hand.

Vinkeln på benstödet och sittytan kan justeras oberoende av 
varandra även under användning - så att du kan sitta stabilt och 
bekvämt eller ligga ner.

Stödfötter
kan justeras i höjd

Rifton Wave



Teknisk data Stl S Stl M Stl L

Sittdjup 27 cm 33 cm 43 cm

Sittbredd 38 cm 38 cm 44 cm

Rygghöjd 58 cm 67 cm 81 cm

Sitthöjd utan undderrede 5 cm / 18 cm 5 cm / 18 cm 5 cm / 18 cm

Sitthöjd med underrede för bad 32 - 47 cm 32 - 47 cm 32 - 47 cm

Sitthöjd med underrede för dusch 70 cm 70 cm 70 cm

Sitthöjd med underrede m vridplatta 53 - 75 cm 53 - 75 cm 53 - 75 cm

Totallängd, helt plan utan benstöd 89 cm 104 cm 128 cm

Totallängd, helt plan med benstöd 108 cm 124 cm 155 cm

Bredd 46 cm 46 cm 53 cm

Längd, helt plan 75 cm 75 cm 75 cm

Höjd underrede för bad 20 cm 20 cm 20 cm

Längd underrede för bad 99 cm 99 cm 99 cm

Bredd underrede för bad 44 cm 44 cm 44 cm

Höjd underrede för dusch 56 cm 56 cm 56 cm

Bredd underrede för dusch 69 cm 69 cm 69 cm

Längd underrede för dusch 86 cm 86 cm 86 cm

Max. belastning 34 kg 68 kg 114 kg

Rygg och sitsvinkel 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°

Underrede med vridplatta 
kan fällas ihop för att frigöra 

utrymme

Du hittar mer information om 
tillbehör i orderguiden på vår 
hemsida.

Mitt underrede med vridplatta gör att du 
enkelt kan placera mig över badkaret. 
Jag kan svänga 90° åt ett håll, du väljer 
höger eller vänster. När det är enkelt för 
mig och mina föräldrar blir duschar så 
mycket roligare! 



Minicrosser AB - Bultgatan 28 -  442 40 Kungälv - Tel: 0303 24 52 00 - info@minicrosser.se -  www.medema.com


