
Produkt = ansvar
En guide för användning av Mercado Medics arbetsstolar
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Grunden för en stabil och säker arbetsstol är under-
stödsytan. Med det menas om underredet är tillräck-
ligt stabilt för brukarens vikt och behov.

Det finns olika generationer real-arbetsstolar och i 
detta häfte kan du se om din brukare är rätt person 
för en real-arbetsstol när det gäller medicinteknisk 
säkerhet.

Brukaren måste kunna sitta i stolen med armstöden 
uppfällda. Armstödsplattorna får alltså inte fungera 
som extra breddning av sitsen. Är brukaren för bred 
men ändå ligger inom viktintervallet på respektive 
modell ska stolen inte användas. Större modeller 
(real 9200 twin) finns sedan 2002 att tillgå i vårt 
sortiment.

I de olika serierna och årsmodellerna fram till 96 06 
30 fanns ett antal olika underreden med varierande 
mått på djupet och bredden. Det viktigaste är vilken 
profil stolsbenen är tillverkade i. Fyrkantiga- eller 
ovala rör.

En viktig funktion på en arbetsstol är fixeringen av 
sittenheten och underredet. Man måste veta vilket 
håll som är framåt och bakåt. En arbetsstol måste 
vara utrustad med broms men får ej ha fri rotation 
som t.ex. kontorsstolar. 
Har din real-stol fixeringsrör som är sprucket i 
svetsen (eller saknas helt) skall stolen kasseras. 
Kontorsstolar är inte godkända av Hjälpmedels-
institutet enligt ISO 9999-180903 och får därför 
inte användas som medicintekniskt hjälpmedel.

En säkEr arbEtsstol
Eftersom du som arbetsterapeut, sjukgymnast eller verksamhetschef får ett allt större 
ansvar över brukarnas säkerhet har vi framställt en guide som visar under vilka  
förutsättningar de olika modellerna av rEal-stolar är godkända att använda enligt 
Mercado Medic ab’s produktansvar. vi håller även kurser i detta ämne.



rEal 4000 sErIEn MEd fyrkantIGa rör
MaX brukarvIkt 70 kG

får Man använda rEal 4000 sErIEn oM dEn är utrustad MEd?

nackstöd nej
benstöd nej 
större sittplatta än 44x43cm (bxd) nej
Medic ryggmekanism nej
Comfort ryggmekanism nej
uppfyller stabilitetskravet, En:1335 nej
CE-märkt nej

rEal 4000 sErIEn MEd ovala rör
MaX brukarvIkt 90 kG

får Man använda rEal 4000 sErIEn oM dEn är utrustad MEd?

nackstöd nej
benstöd nej 
större sittplatta än 44x48cm (bxd) nej
Medic ryggmekanism nej
Comfort ryggmekanism nej
uppfyller stabilitetskravet, En:1335 nej
CE-märkt nej

rEal 5000 sErIEn MEd ovala rör
MaX brukarvIkt 90 kG

får Man använda rEal 5000 sErIEn oM dEn är utrustad MEd?

nackstöd nej
benstöd nej 
större sittplatta än 44x48cm (bxd) nej
Medic ryggmekanism nej
Comfort ryggmekanism nej
uppfyller stabilitetskravet, En:1335 nej
CE-märkt nej

rEal 1000sC-El sErIEn MEd ovala rör
MaX brukarvIkt 120 kG

får Man använda rEal 1000sC-El sErIEn oM dEn är utrustad MEd?

nackstöd nej
benstöd nej 
större sittplatta än 48x48cm (bxd) nej
Medic ryggmekanism Ja
Comfort ryggmekanism Ja
uppfyller stabilitetskravet, En:1335 nej
CE-märkt nej
Elektrisk Höj- och sänkbar Ja

* Stolen på bilden kan vara extra utrustad

* Stolen på bilden kan vara extra utrustad

* Stolen på bilden kan vara extra utrustad

* Stolen på bilden kan vara extra utrustad



nackstöd Ja
benstöd Ja 
större sittplatta än 48x48cm (bxd) Ja
Medic ryggmekanism Ja

Comfort ryggmekanism Ja
uppfyller stabilitetskravet, En:1335 Ja
CE-märkt Ja

rEal 9000 sErIEn
ManuElla MaX brukarvIkt 130 kG / ElEktrIska MaX brukarvIkt 150 kG

får Man använda rEal 9000 sErIEn oM dEn är utrustad MEd?

Mercado Medic AB Telefon & Fax Email & Internet
tryffelslingan 14 tel  08 555 143 00 Email info@mercado.se
181 22 lidingö fax  08 555 143 99 Internet www.mercado.se


