Barnmodell med manuell bandmatning

Ståstativ
Vuxen

Tanken bakom ståstativet är många. Framförallt vill vi främja belastning av hjärta, skelett och muskler på
ett säkert sätt. Att dessutom enkelt kunna byta ställning från sittande till stående för att kunna vara mer
delaktig och främja andra funktioner är en bonus.
Ståstativet består av ett stabilt underrede, armstöd och ett väl tilltaget bord. För en individuell anpassning justeras armstöden och bordet oberoende varandra. Fötterna står stadigt tack vare justerbara
hälkappor och fotremmar.
Uppresningen är bekväm och säker med djup- och höjdjusterbara knästopp och den polstrade selen
som placeras baktill.

Bandmatning

Manuell bandmatning
Ståstativet kan utrustas med manuell eller elektrisk bandmatning. Den manuella
kräver mer av brukaren själv eftersom man med manuell kraft, antingen själv
eller med hjälp av en annan person, drar sig upp. Bandet säkrar automatiskt vid
belastning vilket gör att brukaren kan resa sig upp i sin egen takt.

Elektrisk bandmatning, nätdriven
Den elekriska bandmatningen styrs med hjälp av en manöverdosa. Uppresning
sker steglöst och oavsett om brukaren själv eller annan person genomför
förflyttningen regleras uppresningen med ett knapptryck.
Motorn kan som standard också manövreras med ”sug-blås”-funktion så att
brukaren får båda händerna fria. Säkerhetsstoppet under bordet skyddar brukaren
från att komma för nära bordets kant.
Trots att brukaren själv kan reglera uppresningen rekommenderar vi att annan
person alltid är närvarande vid användning av ståstativ med elektrisk bandmatning.

Tekniska data
Vikt el-bandmatn.

45 kg
11,5 kg

Höjd bord

90-130 cm

Rekom. brukarlängd

140-185 cm

Max brukarvikt

120 kg
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Vikt stativ

Tillbehör

Tvärstag med pelotter
Stabiliserar höftpartiet
och ger ökad säkerhet
för brukaren.
Reglerbart i bredd.

Rygg- och huvudstöd
Stabiliserar överkroppen
och består av bålstöd,
ryggplatta och huvudstöd.
Endast i kombination
med tvärstag.
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