
BASUTFÖRANDE- FYLL ALLTID I A-H!  

AB Manuella Modeller
90	 	REAL	9000	med	X-stativ	
93	 	REAL	9300	med	H-stativ	 	
97	 	REAL	9700	Coxit	med	X-stativ
	Stativ	i	PLUS	utförande

C Sitsvinkling (+15o Framåt, -8o Bakåt)	
0	 	Utan	sitsvinkling							
2	 	Vevreglerad	sitsvinkling
3	 	Gasfjäder,	reglage	vid	sits

D Låga ryggmekanismer  
0	 	Standard		 	 	
1	 	Medic	 	 	
2	 	Comfort*	 	 	
3	 	Elreglerad*	(EL)

D Höga ryggmekanismer 
5		 	Standard
6		 	Medic	 	Dubbel	Medic
7		 	Comfort*
8		 	Elreglerad*	(EL)
	 *Minsta sitsdjup 43 cm
 
E Hjul	 	 	 	
0	 	Standardhjul,	XL	100	mm		 	
2	 	Extra	lättrullat	hjul,	SL	100	mm*
3		 	Extra	breda	hjul,	BXL	100	mm
	 *För hårt underlag, ej klinkers  

F Sitthöjd Manuell EL	
0	 	Standard	 45-65	cm	 47-75	cm	
1	 	Låg	 40-54	cm	 40-60	cm

G	 Sits                            Bredd x djup
0	 	Vuxen		 	Coxit	 44x48	cm	
1	 	Vuxen		 	Coxit	 48x48	cm	
2	 	Vuxen		 	Coxit	 44x43	cm	
3	 	Vuxen/barn		Coxit	 40x43	cm	
4	 	Vuxen/barn		 40x39	cm
5	 	Barn	(7-12	år)	 36x39	cm	
6	 	Barn	(3-7	år)	 33x35	cm
7	 	Barn	(7-15	år)	 36x43	cm
8	 	Barn		 	 29x32	cm
9	 	Vuxen/barn			Coxit	 40x48	cm
	Sits	i	ErgoMedic	PLUS	utförande

H	Användarens vikt	 	
0	 	55-90	kg	 Manuell/EL-lyftomat
1	 	<	55	kg	 Manuell/EL-lyftomat
	 Vid användarvikt>130kg kontakta Mercado
 
 
 
 

 
 

Inrutat är standard

AB Elektriska Modeller
91	 	REAL	9100	EL	med	X-stativ*
94	 	REAL	9400	EL	med	H-stativ*
98	 	REAL	9800	Coxit	EL	med	X-stativ*
	 *Batteriladdare ingår

4	 	Gasfjäder,	reglage	på	armstöd
5	 	Elreglerad	sitsvinkling	(EL)
6	 	Förberedd	för	sitsvinkling

Alternativa Låga ryggar Bredd x Höjd
	 35x20	cm	Ergomedic	PLUS	 	
	 40x20	cm	Ergomedic	PLUS
Alternativa Höga ryggar Bredd x Höjd
	 42x43	cm	Ergomedic
	 30x34	cm	Ergomedic	PLUS	 	
	 35x43	cm	Ergomedic	PLUS	 	
	 42x43	cm	Ergomedic	PLUS	 	
	 46x43	cm	Ergomedic	PLUS	 	
	 30x34	cm	Ergomedic	PLUS	m.	sidokil
	 35x43	cm	Ergomedic	PLUS	m.	sidokil
	 42x43	cm	Ergomedic	PLUS	m.	sidokil	
			46x43	cm	Ergomedic	PLUS	m	sidokil
	
4	 	100	mm	ESD	(anti-statiska)	 	
5	 	125	mm**
6		 	150	mm**
**Stativförlängare bak monteras automatiskt
	

5	 	Standard	sitthöjd	med	rotation	
6	 	Låg	sitthöjd	med	rotation

Rekommenderade Ryggar Armstöd
Låg	38x26	cm		hög	40x34	cm						35	cm
Låg	38x26	cm		hög	40x34	cm	 				35	cm
Låg	38x26	cm		hög	40x34	cm	 				35	cm
Låg	33x26	cm		hög	33x36	cm	 				35	cm
Låg	33x26	cm		hög	33x36	cm						30	cm
Låg	30x26	cm		hög	30x34	cm	 				30	cm	
Låg	27x22	cm		hög	27x32	cm	 				25	cm	
Låg	30x26	cm		hög	30x34	cm	 				30	cm	
Låg	23x20	cm		hög	27x32	cm	 				25	cm
Låg	33x26	cm		hög	33x36	cm	 				35	cm	
ErgoMedic utförande är standard

2	 	90-130	kg	 Manuell	fixlyftomat
3		 	90-150	kg	 EL-lyftomat
	
	
	
	

ALTERNATIV
Klädsel
Plysch:											41	vinröd				42	brun	
	44	marin					45	REAL-blå	
	46	grå									48	svart
Väv mönstrad Vuxen: 	
	75	blå
Väv mönstrad Barn:
	81	röd	 	85	blå	 	89	gul
Konstläder: 	 	
	31	röd	 	32	brun	 	35	blå	
	36	grå	 	38	svart	
Hygienväv (komplettera med överdrag)
	Sits					Rygg						Grenkil
Överdragsklädsel:
	Sits			Rygg		Annat	enligt	nedan

Alternativ	överdragsklädsel	i	bomullstyg:
	Barn/gul	 	Barn/blå
	Inkontinensöverdrag	grå	plastad	frotté:

Alternativ sits och rygg	 	
	Plansits	endast	träplatta											
	Plansits	endast	träplatta	med	antiglid
	Sits	med	slow	recovery						
	Rygg	med	slow	recovery
	Ställbart	sittkryss	(+15o	Fram,	-23o	Bak)
	All	sitsvinkling	bakåt	0-23o						
	Omvänd	sitsvinkling	(+8o	Fram,	-15o	Bak)

Armstöd	
	Svart	konstläder																		Tygklädda			
	Comfort						Utan	armstöd	
Längd	i	cm:					25					30					35				40
Armstöd	ErgoMedic	PLUS	30				Vä				Hö
Armstöd	ErgoMedic	PLUS	42				Vä				Hö
Hemiplegiarmstöd:	 																Vä				Hö

Bromsreglage och alternativa stativ	
Spak:		35	cm	 	45	cm	 	Stor	kula	
	Reumatikerkryss									Elektrisk	broms	
	Fotbromsat	X-stativ	”klinik”												
	Fyrpunktsbromsat	stativ	
	Vårdarmanövrerat	H-stativ	m.	körhantag*
*Max sittstorlek 40x43 cm

Placering reglage
Manuell stol, Modell 9000, 9300 & 9700
Sitthöjdsreglage	under	sits	 	vä		hö
Sitthöjdsreglage	under	armstöd		vä		hö	
Sitsvinkling	under	armstöd		 	vä		hö	
Reglage	under	armstöd	vänt	bakåt		
	Sitthöjd				Sitsvinkel
Elektrisk stol, Modell 9100, 9400 & 9800
Sitthöjdsreglage	under	armstöd		vä		hö	
Sitsvinkling	under	armstöd			 	vä		hö	
Elrygg	vinkling	under	armstöd				vä		hö
Reglage	under	armstöd	vänt	bakåt		
	Sitthöjd				Sitsvinkel
	Elreglage	i	lös	dosa			Fjärrkontroll				
	Joy-stick	för	el-stol
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Stativ med utökat djup	för max stabilitet
	Framåt	 	Bakåt
	Framåt	&	Bakåt
	
	
Förlänger stativet med 10 cm
	
	
Amputationsstöd	 	
	Vänster	
	Höger
	
	
	
	
Benstöd Medic med fotplatta	
Hel	fotplatta	 Delad	fotplatta	 Hel	fotplatta	”Mobil”	
	
	S			18-24	cm	 	S	 18-24	cm	 med	centralt	fäströr
	M			23-32	cm	 	M	 23-32	cm	 	30-38	cm
	L				28-41	cm	 	L	 28-41	cm	 	37-53	cm
	XL	38-51	cm	 	XL	 38-51	cm	
Måtten anger längd från sits till fotplatta.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Adapter för rullstolsbenstöd, par (monteras på armstöd)	
	Cross*						
	Adapt	
	Ortopedia
Benstöd beställs separat.
Enbart
	Vänster				Höger
	
Bord (monteras på vänster armstöd) 
	Bord	rökfärgat	60x45	cm
	
OBS!	Armstödsplattorna måste minst vara 30 cm.
	
	

Bålstöd (monteras på hög rygg)
	Sväng	och	ställbart	bålstöd*	 	Rak	båge*							
	Adapter	 	 	 	Svängd	båge
	
	
	
	

Fotring (monteras på X-stativ)
1/4		Uppfällbar*		 	 								1/8		Vänster	med	fotplatta									
1/4		Avtagbar	 	 								1/8		Höger	med	fotplatta*
	
	
	
	
	
	
Grenkil svart konstläder	 	 	
Bredd:			11	cm						15	cm
	Grenkilsknädelarmekanism
	
OBS! Kan ej kombineras med benstöd “Mobil”
	
Höftbälte (fästs under sits)	 	
	S	 51-71	cm				
	M	 63-83	cm
	L		 83-103	cm
	Enbart	fästen
	
Knästoppar svart konstläder	
	15x8	cm,	par
	
	
	
	
Vadstöd svart konstläder
	15x13	cm,	par
	
	
	
	
	
Körbygel/Körhandtag	 	 	
Körbygel
Körhandtag	
	
	
	
	
	
Nackstöd, monteras på hög rygg (bxh)
	Plan	29x16cm		
	Skålad	31x18	cm
	ErgoMedic	PLUS	30x23	cm*

	Sidojusterbar	nackstödsmekanism
	
Sidostöd justerbara i bredd (bxh)	
	15x8	cm
	28x8	cm					
	24x14	cm				
	30x16	cm
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