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valfrihet
En individuellt anpassad stol gör det lättare att leva 
ett aktivt liv hemma och på arbetsplatsen. Man 
kan till real-stolen välja olika typer av sits- och 
ryggvinklingar, alternativa sits- och ryggstorlekar, olika 
hjul, fixlyftomater, el-lyftomater samt en mängd olika 
tillbehör. 

Stativ
För att tillgodose olika behov så finns stativen i flera 
utföranden Tex. vårt klinikstolsstativ med inbyggd 
fotbroms. Stolen går att bromsa utan att man behöver 
böja sig neråt efter bromspaken.

h-stativ ger extra utrymme för fötter och benstöd. 
Benstöden monteras främst på H-stativ och kan 
komplementeras med vadstöd och knästoppar.

Stativförlängare 
En stativförlängare ger stolen ökad stabilitet och 
förhindrar att den tippar. Väldigt bra tillval om brukaren  
är spastisk.

Klädsel
Stolen levereras klädd i plysch, konstläder eller 
vävt mönstrat tyg som finns i olika färger. Det finns 
även praktiska, maskintvättbara överdrag till alla 
stoppdetaljer.

Bromsspak 
Bromsspakar finns i olika längder och kan placeras på 
höger eller vänster sida. Reumatikerkryss  monteras på 
bromsspaken. Det förenklar bromsning av stolen för de 
som finner det svårt att nå broms-spaken i normala fall. 
Det finns även elbroms.
 

På en systemstol ställs höga krav. Den måste vara bekväm och säker att sitta i, samtidigt som 
den är enkel att förflytta sig med. för att kunna anpassa stolen till varje enskild brukare måste 
det även finnas ett brett och  väl genomtänkt sortiment av tillval och tillbehör. real 9000 är 
en systemstol, moduluppyggd för enkel individuell anpassning. Genom real-stolens många 
alternativ och tillbehör låter man användarens behov bestämma utförandet. 
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8 Eldonssats för elbroms X/h-stativ  802732 
9 handbromsspak X-stativ, 25 cm  801006
                                     35 cm  800986
                                     45 cm  800994
                                            55 cm  801002
                         h-stativ, 25 cm  801007
                                            35 cm  800987
                                     45 cm  800995
                                     55 cm  801003
9 Stor kula till handbromsspak  801625
9 Reumatikerkryss  800785
 
Nr Fotringar till stativ 9000 X  Art.nr
10 fotring 1/4, avtagbar  800798

11 fotring 1/4, uppfällbar  800797
 
12 fotring 1/8, med fotplatta, hö  800799
                                          vä  800800 

Nr Stativförlängare  Art.nr             
13  Stativförlängare X-stativ Par  800821  
                         h-stativ Par  800822

 

 

Nr Stativ  Art.nr
1 Stativ 9000 X, 100 SL  800860
                       100 XL  800859
                       100 BSL  801993

2 Stativ 9000 h, 100 SL  800865
                        100 XL  800864
                       100 BSL  802176 
 
3 Stativ 9000 X ”klinik” m inbyggd fotbroms  
                       100 SL  801829
                       100 XL      801828

4 Stativ 9000 h fyrpunktsbromsat 
                       100 SL  801779
                       100 XL  801778
 Stativ 9000 X fyrpunktsbromsat
                       100 SL  800867 
                       100 XL  800866  
5  Stativ 9000 h vårdarmanövrerat  802295

Nr Bromsar  Art.nr
6 Elbroms monterad på X-stativ
7 Reläkort för broms  802728
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hjul
xl-hjulet 100 mm är standard och används främst 
för linoleum och mellanhårda golv. 
sl-hjulet är mycket lättrullat och har dubbla kullager. 
Det fungerar bäst på hårda golv som tex. parkett och 
betonggolv. 

bsl-hjulet är ett sl-hjul med en bredare hjulbana. 

125- och 150 mm hjulen är bra vid förflyttning över 
trösklar och trall mm.

Adapter 
Adapter finns till rullstolsbenstöden: Cross, Adapt, 
Spinner och Orthopedia. De monteras på armstödets 
breddjusteringsbåge.

Benstöd Medic 
Benstöd i form av hel eller delad fotplatta finns i fyra 
storlekar: S, M, L och XL. De är ställbara i höjd-, vinkel- 
och djupled.  Fotplattornas mått är desamma på S-XL.
Även fotplattan kan ställas i vinkel.
Även mittmonterat benstöd ”Mobil” finns för vuxen och 
barn. Benstöden monteras främst på H-stativ och kan 
komplementeras med vadstöd och knästoppar. 

Benstöden monteras i ett benstödsfäste (fyrkantsrör) 
under sitsen. 

Knästoppar 
Knästoppar monteras på Medic benstöd. 
De är utfällbara och justerbara i höjd- och djupled.

fÖR iNDiviDUELL ANPASSNiNG
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Tillbehöret passar även till real 6100
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21 Benstöd Medic helt  S (18-24 cm) 800814           
   M (23-32 cm) 800815
   L (28-41 cm) 800816         
   XL (38-51 cm) 800817

22 vadstödsmekanism för Medic benstöd 802214  
 Tillhörande vadstödskudde    284381  

Nr Övriga benstöd    Art.nr
23 Benstöd mobil 6100 L, 37-53 cm   600106
 Benstöd mobil 6100 S, 30-38 cm   600254
24 Benstöd ”Mobil” m vadstöd och hälkåpor 999008
25 Benstöd ”Comfort” EL  hö 802437  
    vä 802436
 fäste för benstöd ”Comfort” EL   802979 

Nr Hjul     Art.nr
26 Standardhjul, XL 100mm  801213
27 Extra lättrullat länkhjul, SL 100 mm  801144
28 Extra brett lättrullat länkhjul, BSL 100 mm 802697
29 Länkhjul 125 mm  800904
30 Länkhjul 150 mm  800905

 
 

Nr Knästoppar (par, monteras på benstöd) Art.nr
14 Knästopp monterad på Benstöd Medic helt
15 Knästoppskudde, svart konstläder   284380
16 Knästoppsmekanism Par    800828 

Nr Adaptrar för rullstolsbenstöd   Art.nr
17 Adapter för rullstolsbenstöd Cross , hö 801237  
      vä 801236    
      Par 801600
18 Adapter för rullstolsbenstöd Ortopedia, hö 800788       
        vä 800789
      Par 800787 
19 Adapter för rullstolsbenstöd Comfort,  hö 802076
      vä 802075  
        Par 802091
20 Adapter för rullstolsbenstöd Spinner,  hö 800791  
        vä 800792      
        Par 800790
      
Nr Benstöd Medic    Art.nr
21 Benstöd Medic delat  S (18-24 cm) 800804  

   M (23-32 cm) 800805  
   L (28-41 cm) 800808  
   XL (38-51 cm) 800811
 



Sittplattor
ergomedic sitsen är framtagen för optimal sitt-
komfort, då den är utfomad lite högre under låren än 
under stjärten. Sitsens form fördelar trycket väl och 
förhindrar att man kanar fram, även då sitsen vinklas 
framåt. ergomedic plus-sitsen har mycket form, 
kombinerad med rätt mjukhet, just för att stabiliteten 
och komforten skall vara optimal. Även denna sits är 
utformad så att den är högre under låren än stjärten. 
Den högre rundade formen på varje sida om låren 
stabiliserar både bäckenet och benen. 

coxitsits är delad med individuellt reglerbara klaffar. 
Den används främst vid lindring-/rehabilitering av 
ortopediska skador i höft och lårben. 

ergomedic slowrecovery är tillverkad av två olika 
material. Det översta så kallade Slow recovery materialet 
formar sig och ger en bra tryckfördelning och ökad 
sittkomfort. 

Sits träplatta ska användas vid ingjutning eller
eftermontering av sittskal. Sits med antiglid 
rekommenderas vid användning av olika individuellt 
anpassade sittdynor. 
Sits med hygienväv bör användas av brukare med 
inkontinensproblem. Komplettera med överdrag i 
plysch.

Sitsvinkling
Mercados gasfjäder och elreglerade vinklingar kan 
placeras på fler platser än under sits eller armstöd. När 
sitsen vinklas följer även ryggplattan med som stöd. 
Kontakta Mercado för fler alternativ som passar dina 
eller din brukares behov.

vevreglerad sitsvinkling regleras av personalen 
med vev som kan låsas i fasta lägen.  Är ett bra alternativ 
då gasfjäderreglerad sitsvinkling inte fungerar. Passar 
bra till ortopedkliniker där patienten ska sitta i ett visst 
gradantal, eller i skolmiljö till barn som behöver sitta 
aktivt.

gasfjäderreglerad sitsvinkling under sits gör att
brukaren kan själv justera sitsvinklingen mellan aktivt 
och passivt sittande.  

Då den gasfjäderreglerade sitsvinklingen sitter 
under armstödet kan brukaren kan enkelt justera 
sitsvinklingen mellan passivt och aktivt sittande. 
Förenklar även uppresning då sitsen är i framåtvinklat 
läge.

elreglerad sitsvinkling under armstöd är mycket 
lättåtkommlig för brukaren och är lätt att ställa i fasta 
lägen. Bra alternativ för brukare som ej själva kan justera 
sin tyngdpunkt.  

SITTPLATTOR & SITSVINKLINGAR  
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Tillvalet passar även till real 6100
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Nr Sittplattor     Art.nr 
31 Samling sittplattor
32 Sits träplatta     15090x
33 Sits med antiglid     15061x
34 Sits ErgoMedic med hygienväv   15060x

Kontakta Mercado, eller se broschyren ’Sittsystem’ för mer information      
om sittplattor.
 
Nr Sitsvinkling     Art.nr
      
35 Gasfjäderreglerad sitsvinkling,    802767
 reglage under armstöd
  
36 förberedd för sitsvinkling   802236 
 
37 Elreglerad sitsvinkling, reglage under armstöd
38 Eldonssats för sitsvinkel    802730
39  Reläkortssats för sittvinkel   802724

40 vevreglerad sitsvinkling under sits      
 Komplett sats för vevreglerad sitsvinkling 800829

Se Mercados broschyr ’Styrka och Funktion’ för mer information           
om den elreglerade sitsvinklingen. 
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FÖrKlAriNg till ArtiKelNuMretS 

uppByggNAd FÖr StOppdetAlJer

Art.nr: 150460.  

”Sits ergoMedic, plysch grå 44x48 cm” 

Siffra 1 = Typ av stoppningsartikel   

Siffra 2-3 = Sittsystem 

Siffra 4 = Material

Siffra 5 = färg

Siffra 6 = Storlek



Ryggplattor
ergomedic ryggens höga formgivning och vinkling 
har förändrats för att ge mer plats åt bäckenet och dess 
mjukdelar. Ryggplattans nederkant är lätt U-formad 
och mjukare än tidigare. 

ergomedic plus ryggen finns i ett antal varianter. Ett 
högre ryggstöd som har mer form runt bäckenet och 
bröstryggen. Högt upp i mitten, mellan skulderbladen, 
finns ett extra mjukt stöd inbyggt för att man skall kunna 
sitta uppsträckt och stabilt mot ryggstödet samtidigt 
som man har skuldrorna fria. Det höga ryggstödet finns 
även med extra sidokilar.
Ett lägre ryggstöd med samma formgivning  som 
det högre, men som främst  fokuserar på bäcken och 
ländrygg. 

Kontakta Mercado eller se broschyren ’Sittsystem’ för mer 
information. 

Ryggmekanism 
medic ryggmekanism ger möjlighet att utöka sitsdjupet 
på ett mer effektivt sätt än med standard ryggmekanism. 
Det behövs t.ex. om brukaren är kraftigt kufotisk. 

För att få upp huvudet justeras ryggen bakåt och 
ryggplattan vinklas för att ge bästa möjliga stöd 
och på så sätt förhindra att överkroppen vill falla 
framåt. Fördelen med Medic ryggmekanism är att 
vinkeljusteringen är i nedkant på ryggplattan. Det 
medför att vinkeljusteringen av ryggplattan inte 
inskränker på sitsdjupet och dessutom ger ett stöd i 
ryggen. Det centrerar automatiskt brukaren i sidled 
p.g.a. att stödet i ryggen fördelas på hela ryggens bredd 
i underkant.

comfort ryggmekanism kan justeras i höjd, djup 
och vinkel med hjälp av gasfjäderreglage. Ryggen blir 
fjädrande mjuk och brukaren kan själv förändra sitt 
sittdjup sittandes i stolen.

låg rygg är en ergonomiskt rätt formad ryggplatta som 
ger ett bra stöd åt svanken och tar upp rundningen i 
korsryggen. De låga ryggarna lämnar god rörelsefrihet 
för överkroppen.

hög rygg ger ännu mer stöd och stadga speciellt uppåt 
utan att vara för hög och hindra överkroppens samt 
skuldrornas rörelser. Våra höga ryggar kan även fås med 
utbyggt svankstöd.

RYGGPLATTOR & RYGGMEKANISMER 
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Tillvalet passar även till real 6100

46 Comfort ryggmekanism, Låg rygg, Grund 801743
                 Djup 801745 

47 Comfort ryggmekanism, hög rygg, Grund 801742
     Djup 801744

48 Elreglerad ryggmekanism mont. m. Låg rygg   
 Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM Låg rygg 801265
 
49 Elreglerad ryggmekanism mont. m. hög rygg   
 Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM hög rygg 800841

50  Eldonssats för ryggvinkel   802731
51  Reläkortssats för ryggvinkel   802726

Se Mercados broschyr ’Styrka och Funktion’ för mer information 
om den elreglerade ryggmekanismen. 

 

Nr ryggplattor                                                       
41 Blandade ryggplattor    

Kontakta Mercado, eller se broschyren ’Sittsystem’ för mer          
information om ryggplattor.

Nr ryggmekanismer    Art.nr
42 Standard ryggmekanism, Låg rygg   801748 
43 Standard ryggmekanism, hög rygg  801747
44 Medic ryggmekanism, Låg rygg 112 S 801930 
     L 801739
     XL 801934
 Medic ryggmekanism, Låg rygg 115 S 801929
      L 801738
      XL 801933

45 Medic ryggmekanism, hög rygg 112 S 801932
     L 801741
     XL 801936
 Medic ryggmekanism, hög rygg 115 S 801931
      L 801740
      XL 801935

            



Armstödsplattor
Armstöden är en mycket viktig del i ergomedic-
systemet, de bidrar till den höga komforten. Dessa 
har därför utvecklats mer ergonomiskt. Kanterna 
har fasats av, både på in och utsidan. Detta för 
att trycket mot underarmarna ska minimeras vid 
långvarig kontakt. Armstödsplattan är skålad baktill 
för att armbågen ska ligga stabilt. Framtill är den 
formad för att ge ett bra grepp vid uppresning och 
överflyttning. 

comfortarmstöd är ett något bredare armstöd 
med mjukare stoppning. Det gör det lättare att vila 
armarna på armstöden. 

hemiplegiarmstöd passar brukare med 
delsidesförlamning. Skålningen i armstödsplattan 
gör det lättare att hålla den förlamade armen på 
armstödet. Armstödsplattan är roterbar för bästa 
möjliga positionering. 

ergomedic plus armstöden är formade så att armarna 
får stöd från sidorna vilket medför att överkroppen 
blir mer avspänd. De är även uppbyggda under 
handleden för att ge extra avlastning.

Armstödsmekanism
armstödsmekanism 9000 går att justera i höjdled. 
Det kan sänkas ner helt, så att förflyttning i sidled 
möjliggörs för brukaren. 

armstöd hemiplegi 9000 är justerbart i höjdled. 
Dessa armstöd är dessutom, utan att höjden ändras, 
svängbara i sidled. 
 
armstödsmekanism 6100 finns i både vinkelställbart 
och ej vinkelställbart utförande. Brukaren kan själv 
justera armstöden i höjd och bredd. 
De fällbara armstöden kan även fällas bakåt, vilket 
möjliggör sidoförflyttning på ett enkelt sätt. 

armstödsmekanism 6100 hemiplegi uppstår då 
man kompletterar armstödsmekanism 6100 med 
hemiplegi mekanismen för fällbara armstöd (nr 58). 
Även i detta fall så ger denna funktion svängrum i 
sidled. 

ARMSTÖDSPLATTOR  &  ARMSTÖD    
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Nr Armstöd            Art.nr 
58 Breddbåge, hö                800835  
                   vä            800836
Breddbågen passar till 9000 och Hemiplegi. Komplettera med          
lämpligt armstöd.

59 hemiplegi mekanism f fällbara armstöd    Par        802991  
            hö        802989  
              vä        802990
60 Armstöd 9000 25-40 h: 32 cm (till ej vinkelställbart std)    800830  
 Armstöd 9000 25-40 h: 38 cm          800831  
 Armstöd 9000 25-40 h: 42 cm          800834

För information om armstöd för vajerreglage, kontakta Mercado eller   
se Mercados hemsida www.mercado.se.

61 Armstöd hemiplegi h: 32          801271  
        h: 38           801272
62 Armstödsmekanism 6100 vä, ej vinkelställbart      600125  
 Armstödsmekanism 6100 hö, ej vinkelställbart     600126
63 Armstödsmekanism 6100 vä, vinkelställbart        600169  
 Armstödsmekanism 6100 hö, vinkelställbart        600170  
   
64 Armstöd 9000 med armstödsplatta ErgoMedic  
65 Armstöd hemiplegi med armstödsplatta hemiplegi   
66 Armstöd 9000 med armstödsplatta ErgoMedicPLUS   
67 Armstödsmekanism 6100 med armstödsplatta Mobil 
 

 

Nr Armstödsplattor                                            
52 Blandade armstödsplattor
Kontakta Mercado, eller se broschyren ’Sittsystem’ för mer    
information om armstöd.

Nr Armstödsplattor   Art.nr         
53 Armstödsplatta ErgoMedic 25  240382  
       30  240381  
       35  240380  
       40  240383
54 Armstödsplatta hemiplegi  244382
55  Armstödsplatta Comfort     25  241382  
       30  241381  
       35  241380  
       40  241383
56  Armstöds platta Mobil     25  245382  
       30  245381  
       35  245380  
       40  245383
57 Armstödsplatta ErgoMedic PLUS
 42 cm      hö  243380  
       vä  243385  
 30 cm      hö  243381  
       vä  243386

Vid färgval på stoppdetaljer se www.mercado.se eller       
kontakta Mercado för mer information.
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Bålstöd
Bålstöd används för att få ett mer upprätt och aktivt 
sittande. Mercado har tre typer: Sväng och ställbara, 
raka och svängda bålstöd.

höftbälte 
Ett bälte som förhindrar brukaren från risken falla ur 
stolen framåt. Finns i storlek S 51-71 cm, M 68-83 
cm och L som har en inställbar längd på 83-103 cm.

Körbygel och körhandtag 
Monteras i bakkant på real-stolens stativ. Körbygel 
och körhandtag passar både till X och H-stativ. 
De är ställbara i höjdled.

Amputationsstöd 
Amputationsstödet monteras med fäste under sitsen.  
Stödet är utformat för att på det mest bekväma sätt 
vila det amputerade benet i. Det finns för både höger 
och vänster ben.

Grenkil 
Grenkilar finns i två storlekar, 11 cm och 15 cm. 
Grenkilsmekanisen finns tillgänlig i tre längder, 
”Barn” 57 mm, ”Vuxen” 115 mm och 175 mm.

Bord
En rökfärgad genomskinlig makrolonskiva med 
sidokanter. Bordet är uppfällbart och kompatibelt 
med hela real 9000 programmet. Det är 60x45 cm i 
måtten och fästs på höger armstöd. 

Bricka 
Brickan för avlastning är av trä och har måtten 
45 x 30 cm. Den vrids i sidled och kan fästas på valfri 
sida av stolens armstöd. Även denna är kompatibel 
med real 9000 programmet. 

MÅNGA TILLVAL GER ÖKAD FLEXIBILITET

68

69

70



76

73

77

78

75

Tillvalet passar även till real 6100
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Nr Bålstöd och tillhörande kuddar   Art.nr
68  Bålstödsmekanism sväng och ställbar 801768    
 Tillhörande kudde, st (sväng och ställbar) 801775
69  Bålstödsmekanism rak båge, Par   801772
70  Bålstödsmekanism svängd båge, Par  801674    
 Kudde, st (grå plysch)    280460 

Nr grenkil (11 och 15 cm)    Art.nr   
71  Grenkilskudde (svart konstläder)  11 cm 286380
                15 cm 286381
72 Grenkilsfäste 57 mm klp   801843
  115 mm kpl   801844
  175 mm kpl   801845

Nr Bord     Art.nr
73 Bord rökfärgat 60x45 cm   802754
74 Bricka m fäste 45x30 cm   802122

Nr Körbygel och körhandtag    Art.nr
75 Körbygel X/h-stativ    802756
76  Körhandtag universal X/h-stativ   802757

 
     

74

Nr Höftbälte          Art.nr
77  höftbälte inkl. fästen och skruvar 
  S (51-71 cm)        802296
  M (68-83 cm)        802297  
  L (83-103 cm)        802298
 höftbälte utan fäste  
  S (51-71 cm)        800952
  M (68-83 cm)        800953
  L (83-103 cm)        800954
 fäste till höftbälte, Par         800878 

Nr Amputationsstöd       Art.nr
78  Amputationstödsmekanism      800827
 fäste        800786
 Amputationsstöds kudde (grå plysch)     274460

Vid färgval på stoppdetaljer se www.mercado.se eller   
kontakta Mercado för mer information.
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Nackstöd 
Nackstöd ger stöd åt huvudet för att få rätt sittställning 
samt ger avlastning för nacke/rygg vid dålig bålkontroll. 
Det kan enkelt justeras för optimal inställning. Finns 
med plan-, skålad- och ErgoMedic PLUS kudde.

Sidostöd 
Sidostöd ger brukaren hjälp att bibehålla stabilitet och 
position. Används även som lårstöd varvid fötterna 
får bättre stöd på fotplattor alternativt golv och man 
undviker att benen glider isär. Kan ställas i höjd och 
bredd alternativt vändas bak och fram. Finns i tre 
storlekar. S, M och L.

Överdrag 
Överdragen skyddar klädseln från smuts och damm, 
samtidigt som det förlänger livslängden på stolens 
klädsel. Inkontinensöverdrag är en snabb och 
enkel lösning om man vill skydda sisten mot väta. 
Överdrag i olika färger finns till alla stoppdetaljer. 

Vid val av överdrag se www.mercado.se eller 
kontakta Mercado för mer information.

Sitthöjning/sittfällning 
Kan placeras under armstöd, på ryggen i reglage med 
lös dosa eller regleras via en joystick. Fjärrkontroll 
passar utmärkt för klinikbruk. 

Elektrisk broms 
Denna broms förenklar bromsning för de som har 
problem med den manuella bromsspaken. 
Den är utformad som en röd knapp och sitter på 
utsidan av den elektriska höj-/sänkfunktionen under 
ena armstödet. Ett enda knapptryck sköter om hela 
bromsningsproceduren. 

STOPPDETALJER & ELEKTRISKA REGLAGE 
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Tillbehöret passar även till real 6100

87

Nr Stoppdetaljer     
79  Överdrag finns till alla stoppdetaljer
Se www.mercado.se el kontakta Mercado för mer info om               
överdrag till stoppdetaljer.

Nr Nackstöd     Art.nr
80 Nackstödskudde plan, 29x16 cm   270460
81 Nackstödskudde skålad, 31x18 cm  271460
82  Nackstödskudde ErgoMedic PLUS  270465 
 30x23 cm 
83 Nackstöds mekanism universal S (h 28 cm) 800824 
             M (h 38 cm) 800775
             L (h 48 cm) 802768

Nr Sidostöd     Art.nr
84 Sidstödsmekanism    800823
85  Sidostödskudde, XS (15x8)   276463
     S (28x8 cm)   276462
     M (25x14 cm)   276461
     L (30x16 cm)   276460 
 
 
 

Nr eldetaljer     Art.nr           
86  Elreglage i lös dosa 1 funktion   802739
 
87 Elreglage i lös dosa 4 funktion   802740
 
88 fjärrkontroller, multi (2-4 funktion)   801808
  upp/ner (1-funktion)  801806
 
89  Joystick för El-stol m bromsknapp, 2-funkt. 802742
    3-funkt. 802743
 
90 Laddbox, 1-funktion    802212
               4-funktion    802213
91 Elreglage monterad under armstöd  
 Manöverbox f upp/ner+ladd m kablage 802721
 för reläkort
 
92 fotkontakt för El höjning/sänkning   802688

93 Batteriladdare till El-stol    802289
 



KlÄdSlAr

plysch 
41 vinröd 42 Brun 43 Grön 44 Marin 45 REAL-blå  46 Grå 48 Svart

Konstläder   
31 Röd 32 Brun 35 Blå 36 Grå 38 Svart

Väv mönstrad Vuxen   Väv mönstrad Barn
71 Röd 75 Blå 78 Svart  81 Röd 85 Blå 89 Gul

Alternativ klädsel
60 hygienväv  96 ESD antistat

Överdragsklädsel
66 inkontinensöverdrag grå plastad frotté  73 Barn/Gul bomull 74 Barn/Blå bomull 

Överdrag går att få till samtliga av Mercado Medics stoppdetaljer, gå in på www.mercado.se eller 
kontakta oss för mer information. 

464544434241 48

3836353231

898581787571

9660

747366

FÖrKlAriNg till ArtiKelNuMretS uppByggNAd
Art.nr: 150460. = ”Sits ergoMedic, plysch grå 44x48 cm” 

Siffra 1 = Typ av stoppningsartikel (1 = sits, 2 = ryggplatta etc.).  
Siffra 2-3 = Sittsystem (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS, etc.). 
Siffra 4 = Material (plysch, konstläder etc). 
Siffra 5 = färg.
Siffra 6 = Storlek.

Mercado Medic AB telefon & Fax email & internet
Box 1074 Tel  08 555 143 00 Email info@mercado.se
181 22 Lidingö fax  08 555 143 99 internet www.mercado.se


