Till ståstöd

medemagruppen

Till
GMFCS
Level IV-V

kg

max. 60

75–135 cm

0°–90°

Positionerar dig tryggt
Jag är ditt justerbara ståstöd i
ryggläge. Med mig, är förflyttning från
liggande till stående position trygg och
säker - även om du själv inte är aktivt delaktig.
Med mina olika justeringsmöjligheter anpassar
jag mig till just din kroppsform. Väljer du mig i
utförandet Advance är jag formbar från topp till
tå, men jag finns också i ett enklare utförande
Basic. Att stå regelbundet har en positiv effekt på
din kropps strukturer och dess
funktionalitet och främjar din aktivitet. I denna
aktivitet ger jag dig stöd och din kropp får en
viktförflyttning samtidigt som du är trygg.
Med mig får du nya perspektiv; du är i ögonhöjd
med dina kompisar och kan delta i olika aktiviteter
samtidigt som du står.
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Till

Huvudstöd
justerbart i 3 riktningar

Överkroppsstöd
erbjuder en bekväm stödyta

Positioneringsväst
elastisk och i material
som andas

Bål- och höftstöd
För att stödja och främja en
stabil och upprätt stående
position

Knävinkel
steglöst justerbar upp till 65°

Fotstöd
med guidning för hälen,
steglöstjusterbar 15° i 3 riktningar

Höftbälte
för att ge nödvändig säkerhet

Knästöd
steglöst justerbara i
3 riktningar, kan roteras
15° i alla riktningar

Länkhjul (5 stycken)
ger väldigt god
stabilitet och enkel förflyttning
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Jag kan på ett väldigt enkelt
sätt justeras i höjd och vinkel
så att du lätt kan komma i
ögönhöjd med din syster.

Gradindikering för exakt vinkel
möjlig från 0-90° (med gasfjäder
på stl 1+2 och elmotor på stl 3+4)

Till

Optimal positionering av foten
uppnås med fotstöd som är
individuellt justerbara i 3 riktningar

Perfekt stöd för benen
är möjlig genom individuell
justering av längd och vinkel

Ramfärg

Telegrey 4 (vitgrå)

Abduktion av benen
ställs in från 0-30° via en
justeringsskruv

Överkroppsstöd

Benstöd

Fotstöd

Teknisk data

Stl 1

Stl 2

Stl 3

Stl 4

Kroppslängd

75 - 115 cm

100 - 135 cm

120 - 160 cm

145 - 185 cm

Höft-bålbredd

16 - 26 cm

20 - 30 cm

20 - 37 cm

27 - 46 cm

30,5 - 43 cm

38 - 48 cm

49 - 61 cm

58 - 69 cm

Sula upp till knä

20,5 - 30,5 cm

27,5 -37 cm

32,5 - 45 cm

42 - 54 cm

Knä upp till gren

12 - 18,5 cm

16,5 -24 cm

20 - 29,5 cm

24,5 - 34 cm

Längd

Knävinkel

0° - 65°

Höftvinkel

0° - 45°

Abduktion

0° - 30°

Nivåutjämning

0 - 5 cm

Spetsfot

0° - 20°

Hälfot

0° - 15°

Inåtvridna fötter
Höjd liggyta (för överflyttning)

0° - 15° per riktning
53,5 - 73,5 cm

60 - 85 cm

Vinkel
Transportmått (L x B x H)

71,5 - 93,5 cm

82,5 - 104,5 cm

125 x 76 x 97 cm

152 x 77 x 110 cm

0° - 90°
95 x 51 x 75 cm

105 x 61 x 85 cm

Max. belastning

30 kg

60 kg

80 kg

100 kg

Vikt

30 kg

35 kg

80 kg

90 kg

Du kan hitta mer information om tillbehör
www.medema.com
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