STÅSTÖD
För barn och vuxna

FRÅN 1-5 ÅR

Squiggles ståstöd
	Enkel justering från rygg- till magstående ståstöd

1

	Underrede med tiltfunktion eller mobilt underrede
 Multijusterbara stöd, selar och fotstöd
 Finns i grön (standard), rosa, orange och blå
	1 till 5 år eller max. brukarvikt 22 kg

2

3

AVTAGBART NACKSTÖD
Nackstödet kan fås med flera olika nackstödskuddar. Kan tas
bort om ståstödet används för magstående.
1

2 JUSTERBART BRÖSTSTÖD
Bröststödet kan justeras i höjd, djup, bredd och vinkel.

4

3 JUSTERBAR HÖFTSELE
Höftselen kan också justeras i djupled och vinkel för att passa
barnets mått och behov.
4 JUSTERBARA KNÄSTÖD
De vadderade knästöden kan justeras individuellt i höjd, vinkel,
rotation och djup och stöttar barnets knän vid magstående.
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JUSTERBAR FOTPLATTA
Fotplattan och de medföljande sandalerna gör att fötterna kan
placeras korrekt. Sandalerna kan vändas för att byta mellan
mag- och ryggstående läge.
5
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För små barn i åldern 1-5 år
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Det här mångsidiga, justerbara ståstödet kan enkelt
anpassas till mag- eller ryggstående position.
Sandalerna vänds helt enkelt 180 ° och sedan sätts
bordet in från bordshållarens andra sida.
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Squiggles-ståstödet kan anpassas och ändras allt eftersom
barnet växer och motoriken förbättras. Squiggles-ståstöd
består av en mittstång där bröstdynan, höftdynan, knästödet,
bordhållaren och fotplattan enkelt kan justeras i tre plan utan
att några verktyg behövs.
Det mobila, hopfällbara underredet har fyra låsbara hjul.
Mittstången kan monteras ner och underredet kan fällas ihop
utan verktyg. Underredet kan tiltas med gasdrift till nästan
horisontellt läge.
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Squiggles-stǻstöd visas här
i magståendeläge på roterande
underrede med tiltfunktion och
bord.

SPECIFIKATIONER
MAX. BRUKARVIKT
BRUKARLÄNGD
PRODUKTVIKT

SQUIGGLES
22 KG
75-110 CM
FRÅN 12,5 KG

HÖFTBREDD

16-23 CM

HÖFTSTÖDSHÖJD

30-53 CM

BRÖSTBREDD

16-23 CM

BRÖSTSTÖDSHÖJD

55-82 CM

BRÖSTSTÖD
BARN & UNGA

VINKEL: +/-30 °
DJUPJUSTERING: 5 CM
1-5 ÅR

F R Å N 4 - 14 Å R

Mygo ståstöd
	Enkel justering från rygg- till magstående ståstöd
	Justerbara sidostöd, knäkuddar och fotstöd
	Benjustering för korta knäsenor
 Finns i fyra färger, blå som standard
	4 till 14 år eller max. brukarvikt 60 kg

1

2
1 FLEXIBLA BRÖSTSTÖD
Stödjer och positionerar överkroppen i
antingen mag- eller ryggstående läge.
2 ROTATIONSMOTVERKANDE BÄLTE
Används för att dra bäckenet till rätt
position och korrigera för avvikelser så
att bäckenet hålls i jämvikt.

3

3 HÖJDJUSTERBARA KNÄSTÖD
Höjdjusterbara knästöd med två band
som automatiskt hamnar på plats ovanför
och nedanför knäskålen. Kan användas
både i mag- och ryggstående läge.
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Mygo Ståstöd visat som ryggstående.
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Ståstöd för barn och ungdomar
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Mygo-ståstödet växer med barnet och kan enkelt ställas
om från rygg- till magstående läge. Det medföljande
bordet sätts helt enkelt in från andra sidan och
sandalerna vänds 180 °.
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Mygo-ståstödet levereras som standard med tvådelade fotstöd,
knädynor, sidostöd för bröst och höft, knästöd, höftdyna och
bröstdyna. Knä- och fotstöden kan justeras för att anpassas
efter korta knä- och hälsenor. På sidostöden för bröstkorg och
höfter går det att montera ett åtsittande bälte, ryggförlängning/
axelstöd, nackstöd och ett rotationsmotverkande bälte.
Bordet är stötdämpande vid kanterna och finns i flera varianter.
Bordet kan justeras till horisontellt läge utifrån ståstödets vinkel.
Ståstödet kan tiltas upp till 80º i ryggstående läge. Detta görs med ett
manuellt vridhandtag.

Mygo-ståstödet
visas här i
magstående läge.
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Mygo-ståstödet
visas här i
ryggstående läge.

SPECIFIKATIONER
MAX. BRUKARVIKT

STL. 1

STL. 2

50 KG

60 KG

BRUKARLÄNGD

108-145 CM

135-175 CM

PRODUKTVIKT

FRÅN 22 KG

FRÅN 25 KG

HÖFTBREDD

22-33 CM

28-39 CM

HÖFTSTÖDSHÖJD

46-73 CM

62-87,5 CM

BRÖSTBREDD

16-28 CM

20-32 CM

76-108 CM

98-130 CM

4-10 ÅR

8-14 ÅR

BRÖSTSTÖDSHÖJD
BARN & UNGA

FÖ R B A R N O C H V U X N A

Horizon ståstöd
	Steglös elektrisk vinkeljustering från 0 ° till 90 °
med fjärrkontrollen
	Enkel justering från rygg- till magstående
	Justerbara bröst- och bäckendynor
 Grått överdrag som standard
	Max. brukarvikt 100 kg

1 ROTATIONSMOTVERKANDE
BÄLTE
Används för att dra bäckenet till rätt
position och korrigera för avvikelser så
att bäckenet hålls i jämvikt.
2 DELADE FOTSTÖD
Specialutvecklade delade fotstöd gör
att foten kan röra sig upp och ner samt
åt sidorna.

4 MANÖVERDON
Manöverdonet med fjärrkontroll har
fyra funktioner:

1

1. Batterinivå.
2. Stoppfunktion som inaktiverar
systemet innan batteriet är helt
urladdat.
3. Lättåtkomlig laddkontakt.

3

4

4. N
 ödstopp på kontrollboxen.

3 KNÄSTÖD
Justerbara knästöd med möjlighet till
omfattande djupjustering.

2
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Horizon-ståstödet visas
här i ryggstående läge.
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Horizon-ståstödet är ett robust, justerbart och eldrivet
ståstöd för mag- och ryggstående samt vertikal
utgångsposition. Höjd och tiltning kan anpassas efter
brukarens behov och storlek.

ri z
o

Ståstöd för barn, ungdomar och vuxna
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Knä- och fotstöden kan justeras individuellt för att korrigera för
exempelvis ojämn benlängd. Sidostöden för bröst och höft är
mycket bekväma och flexibla och ger konstant stöd åt kroppen.
Horizon-ståstödet har fyra stora hjul med en robust
låsningsmekanism, och det kan tiltas till liggande position i
ryggståendeläget.
Som standard levereras Horizon-ståstödet med bröstdyna, sidostöd,
höftstöd och individuellt justerbara fotplattor. Välj mellan färgerna grå,
grön, blå och rosa.
Storlek 1 är speciellt lämplig för långa och smala brukare eftersom mittstången
kan förlängas.
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Horizon-ståstödet visas här i
magstående läge.

SPECIFIKATIONER
MAX. BRUKARVIKT

STL. 1

STL. 2

STL. 3

50 KG

80 KG

100 KG

BRUKARLÄNGD

100-140 CM

140-180 CM

155-180 CM

PRODUKTVIKT

FRÅN 44 KG

FRÅN 50 KG

FRÅN 59 KG

17,5-27 CM

21-39 CM

31-47 CM

HÖFTSTÖDSHÖJD

45-75 CM

75-95 CM

75-115 CM

BRÖSTBREDD

20-30 CM

24-38 CM

34-46 CM

BARN & UNGA

4-10 ÅR

9-18 ÅR

14 ÅR-VUXEN

HÖFTBREDD

WOLTURNUS A/S
Tel. +45 96 71 71 70
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