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En kort beskrivning
av företaget
Mercado Medic AB arbetar med utveckling, tillverkning,
försäljning och service av medicintekniska arbetsstolar
för personer med funktionsnedsättning. Vi säljer även
stolar speciellt anpassade för olika kliniker, kontor och
industrier. Mercado Medic AB har försäljning och service
över hela Sverige samt en omfattande exportverksamhet.
1964 startade Söndrums Svets & Mekaniska i Halmstad
som legotillverkare. Under 1970-talet inledde man ett
samarbete med Mercado Medic AB. Ett samarbete som
under åren har utvecklats mer och mer. De båda företagen
köptes sedermera upp av Bloemen Invest, vilket ledde
till namnbytet Mercado Produktion AB.
Idag är företaget ett dotterbolag till Mercado Medic AB,
med huvudkontor på Lidingö. De flesta komponenter
man finner på en REAL-stol idag är tillverkade av
Mercado Produktion AB i Halmstad. Svensktillverkat
borgar för god kvalitet.

REAL-stolarna är
medicintekniska produkter
REAL-stolarna är individuellt anpassningsbara medicintekniska produkter för varierande inomhusmiljöer. De är
CE-märkta enligt Läkemedelsverkets föreskrifter 2003:11.
REAL-systemet är moduluppbyggt för enkel, individuell
anpassning. Med olika sitsar, ryggar, hjul, lyftpelare och
tillbehör komponerar man enkelt en funktionell och
bekväm stol. Samtliga REAL-stolsmodeller fungerar
utmärkt i hemmet, skolan eller på arbetet.
I vår WEB-guide kan man bygga sin egen REAL-stol.
Man kan även söka på artiklar för att finna bilder,
information, artikelnummer, pris, med mera.
http://shop.mercado.se/Welcome/
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Sitt i en REAL 9000 PLUS hemma eller på arbetet. Det är lätt
att finna en funktionell sittställning efter sysselsättning.
REAL 9000 PLUS har gasfjäderreglerad fixlyftomat med 20 cm
intervall för steglös höjdinställning. I bromsat läge står stolen
stadigt vid uppresning och överflyttning.
De stora lättrullande hjulen tillsammans med det smidiga PLUSstativet som ger stor plats för ben och fötter gör förflyttning enkel.
Den klarar max brukarvikt 150 kg.

REAL 9000 PLUS
REAL 9000 PLUS EL 24V 1G

Sitt i en REAL 9000 PLUS EL 24V 1G hemma eller på arbetet.
Det är lätt att anpassa sittställning efter sysselsättning. Elektrisk
höjdinställning med hela 28 cm intervall gör REAL 9000 PLUS EL till
en utmärkt uppresningshjälp. De stora lättrullande hjulen tillsammans
med det smidiga PLUS-stativet som ger stor plats för ben och fötter gör
förflyttning enkel. Den klarar max brukarvikt 150 kg.
REAL 9000 PLUS EL går även att utrusta med fler elektriska
funktioner som elreglerad sitstilt, elektrisk ryggvinkling och broms.

REAL 9000 PLUS COXIT/ EL

REAL 9000 PLUS COXIT och REAL 9000 PLUS COXIT
EL med PLUS-stativ är moduluppbyggda medicintekniska stolar
som
är enkla att anpassa för varje användare.
Dessa modeller passar främst brukare med till exempel höftledsproblem. Coxitsitsen är delad med individuellt reglerbara klaffar.
Det medför möjlighet att sitta med öppen höftvinkel.
REAL 9000 PLUS COXIT EL går även att utrusta med fler elektriska
funktioner som elreglerad sitstilt, elektrisk ryggvinkling och broms.
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REAL 9000 PLUS?
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Bromsfunktion på valfri sida av stolen medför ökad säkerhet till brukaren.
Separata bromsben med fot av gummi för maximal friktion och minimal tipprisk.
Förskrivs som ett förflyttningshjälpmedel för säker självständig förflyttning i alla riktningar.
Smidigt 4-bent stativ med stora hjul – anpassningsbara för olika underlag.
Sitsen är ej roterbar i standardläge vilket förenklar förflyttning.
20 cm slaglängd i gaskolven på manuell stol för bra sittande vid olika arbetsytor.
Möjliggör aktivitet i en funktionell sittställning.
Finns i både manuellt och elektriskt utförande.
Stora möjligheter till unik individanpassning.
Max brukarvikt 150 kg.

REAL® 9000 PLUS EL 24V 1G
REAL-stolen 9000 PLUS är en individuellt anpassningsbar
medicinteknisk produkt för varierande inomhusmiljöer.
Den är CE-märkt enligt Läkemedelsverkets föreskrifter 2003:11.

Nytt ”Plug-and-Play”-system, förberett för
upp till fyra elfunktioner.

Ny, tydligare design på handkontroll.
Alternativt reglage under armstöd finns.

+15°/-15°

Nytt vinkelställbart sittkryss, justerbart
från +15° till -15°. Valfritt om armstödet
ska följa sitsens vinkel eller ej.
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I en REAL 9000 PLUS BARN eller REAL 9000 PLUS
BARN EL med PLUS-stativ får barn och ungdomar med
funktionsnedsättning möjlighet att sitta aktivt vid till exempel
en skolbänk eller ett bord. Sitthöjden kan enkelt ställas in för
olika bordshöjder och bromsen kan skötas med hand, fot eller
via elbroms.
Man välja mellan olika typer av sitstiltsalternativ, ryggvinklingar,
alternativa sitsstorlekar och material/form samt en mängd
funktionella tillbehör.

REAL 9000 PLUS BARN
REAL 9000 PLUS BARN EL 24V 1G

REAL 9000 PLUS BARN EL 24V 1G avancerad med
PLUS-stativ får barn och ungdomar med grövre funktionsnedsättningar möjlighet till ett komfortabelt och funktionellt sittande.
Sitthöjden kan enkelt ställas in för olika höjder. Som tillval finns
elektrisk sitstilt med möjlighet till stort vinkelintervall. Bromsen kan
skötas med hand, fot eller via elbroms.
Man välja mellan ett stort urval av avancerade tillval för bästa
individanpassning samt en mängd funktionella tillbehör.

REAL 9000 PLUS MINI EL

I en REAL 9000 PLUS MINI alternativt REAL 9000
PLUS MINI EL med extra låg sitthöjd får även små barn med
funktionsnedsättning möjlighet att sitta aktivt vid till exempel
ett lekbord. Sitthöjden kan enkelt ställas in för olika bordshöjder
och bromsen kan skötas med hand eller fot. Med vår nya extra låga
ellyftomat som endast är 15 cm i slaglängd kan man komma så
lågt som 32 cm från marken med sittenheten. Stolen på bilden
intill är utrustad med vårt SPIDER-stativ.
Man välja mellan olika typer av sitstiltsalternativ, ryggvinklingar,
alternativa sitsstorlekar och material/form samt en mängd
funktionella tillbehör.
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REAL 9000 PLUS BARN EL

REAL 6100 PLUS har ett mycket litet chassi – endast 570 mm brett.
Detta gör den otroligt smidig på små ytor. Som standard har 6100 PLUS
hela 28 cm elektrisk sitthöjdjusteringsintervall. Med vår nya extra låga
15 cm ellyftomat går det att komma ned så pass lågt som till 33 cm
(utan sitstilt) med sittenheten, för kortväxta vuxna brukare och små
barn som har behov av den lösningen.
REAL 6100 PLUS passar brukare i alla åldrar och erbjuder stora
möjligheter till individuell anpassning inklusive mer avancerade
tillval som huvud-/nackstyrning, längdkompenserande elbenstöd,
möjlighet att styra Iphone, Ipad via Iportal samt omgivningskontroll.
Under 2018 introducerar vi även LiNX, ett modulärt elektronik
system som gör upplevelsen av REAL 6100 PLUS smidigare för både
brukare och tekniker. Den nya manöverboxen är lättöverskådlig och
användarvänlig. Trådlös programmering via bluetooth förenklar både
utprovningar och underhåll.
REAL 6100 PLUS VUXEN & BARN

REAL 2015 ingår i en serie ståstödstolar för ståsittande
arbetsställning. Med det menas att du i ditt arbete har möjlighet att
stå med stöd. Genom att kroppsvikten fördelas över ben, sittyta och
ryggstöd kan arbetsskador beroende på hög statisk belastning
undvikas. REAL 2015 är som standard utrustad med 75 mm hjul
och handbroms. Det finns även en modell REAL 2011 utan hjul.
Dessa stolar kan beställas med olika typer av armstöd, sadelsitsar,
ryggstöd och sitthöjd.
REAL 2015
REAL 2624 / REAL 2625

Trötthet och muskelspänningar blir ofta följden av
ett långvarigt sittande i framåtlutad ställning utan rätt stöd.
REAL 2624 och 2625 är användbara i situationer och miljöer
där man måste sitta framåtlutad med magstöd när man arbetar.
Modell REAL 2624 är utrustad med ett 4-bent stativ med
broms medan modell REAL 2625 har ett 5-bent stativ med
rotationsmöjlighet.
REAL 2624 passar utmärkt både som arbetstekniskt hjälpmedel för personalen och till smärtpatienter. Som matningsstol är REAL 2624 och 2625 mycket funktionella och flexibla.
Man kan få dessa modeller i flera olika sitthöjder, sadelsitsar,
magstöd och klädslar för att passa olika användare. Hög kvalitet
borgar att stolarna fungerar underhållsfritt i många år.
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REAL 6100 PLUS

REAL 9200 TWIN EL

REAL 9200 TWIN EL är en elektrisk arbetsstol avsedd som ett
komfortabelt förflyttningshjälpmedel för något tyngre användare.
REAL 9200 TWIN EL fungerar även utmärkt som uppresningshjälp
och har kapacitet att klara en brukarvikt upp till max 275 kg.
Man kan välja mellan olika sitt- och ryggstorlekar, olika sitthöjd
och ett antal tillbehör.
Denna stolsmodell finns även i manuellt utförande med gasfjäderfixlyftomat, REAL 9200 TWIN Manuell, och klarar då max brukarvikt
180 kg. (Nackstöd är tillval, stolen på bilden är extrautrustad.)

REAL 9200 TWIN EL
REAL 9000 PLUS EL extra låg

REAL 9000 PLUS EL extra låg – då efterfrågan har ökat att finna
bra lösningar även för kortväxta vuxna brukare finns nu REAL 9000
PLUS EL extra låg med en ellyftomat med endast 15 cm slaglängd.
Detta för att lösa behovet att komma ned ännu lägre än det tidigare
har varit möjligt.
Med REAL 9000 PLUS EL extra låg kan man komma ned så lågt
som till 32 cm (utan sitstilt).

REAL 9500/9600 PLUS EL

REAL 9500/9600 PLUS EL är klassade som arbetsstolar
(inte ståstödsstolar). De är speciellt anpassade för muskelsvaga
personer som behöver avlasta höft, knä eller fotled vid stående
arbete i hemmet eller på arbetet. Det är enklare att förflytta sig
sittande i en REAL 9500/9600 PLUS EL än i en ”normal” arbetsstol
då brukaren kan använda hela benets muskelmassa vid förflyttning.
Stolarna är som standard utrustade med det smalare PLUS-stativet
43x53 cm (alt. 48x53 cm). Detta gör bland annat arbete i trångt
utrymme, till exempel ett litet kök enklare. Nu finns ”arbetsstolssitsar”
med kort sittdjup (se bild) - alt. olika sadelsitsar, samt förhöjd sitthöjd.
REAL 9500/9600 kan utrustas med gastilt med reglaget under
armstöd. REAL 9600 PLUS 24V1G EL kan dessutom utrustas med
elektrisk sitstilt.
Elbroms är ett funktionellt tillval för de som har svårt att bromsa
stolen med bromsspaken när stolen är ett högt läge.
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REAL 9000 PLUS rehabstol är en säker, smidig och lättanvänd
medicinteknisk arbetsstol. Den underlättar rehabprocessen för
patienten, till exempel på en arbetsterapi/rehabklinik och är samtidigt
arbetsmiljövänlig för personalen. ErgoMedic sittsystem med extra
hög ryggplatta medför en säker och bra sittställning.
Körbygel underlättar för personalen att transportera patienten sittande
i stolen. REAL 9000 PLUS Rehabstol har både hand- och fotbroms
samt armstöden är bredd- och nedjusterbara för enkel förflyttning.
REAL 9000 PLUS Rehabstol är utrustad med hygienisk klädsel som
är enkel att hålla ren. Stolen klarar max brukarvikt 150 kg. (På bilden
intill är stolen extrautrustad med 1/4 uppfällbar fotring.)

REAL 9000 PLUS REHABSTOL
REAL 9000 PLUS EL ÖGONKLINIKSTOL

Vi har vidareutvecklat vår välrenommerade ögonpatient-/
klinkstol. REAL 9000 PLUS EL ögonpatient-/klinikstol är en
elektrisk undersökningsstol, konstruerad med fokus på patientsäkerhet, ergonomi, funktion och flexibilitet. För att öka flexibiliteten har vi utformat en undersökningsstol där du som kund
kan välja mellan två moderna PLUS-stativ i olika storlekar,
beroende på behov.
REAL 9000 PLUS EL ögonpatient-/klinikstol finns i ”easy-” och
”advanced-” utförande. Stolen är utrustad med hygienisk klädsel
som är enkel att hålla ren. Det finns ett antal olika tillval och tillbehör för att passa varje kliniks/mottagnings unika behov.

REAL 8100 PLUS EL RÖNTGEN

REAL 8100 PLUS EL RÖNTGEN är en elektrisk stol anpassad
för röntgenbruk. Den fungerar väl med alla olika leverantörers
röntgenlab.
REAL Röntgenstol 8100 EL är konstruerad med tanke på ergonomi,
funktion och flexibilitet. Stolen är bekväm, stabil och lättskött.
Med hjälp av en fjärrkontroll regleras den hela 28 cm elektriska höjdinställningen. Det ger personalen frihet att manövrera stolen även på
avstånd. Som tillval finns till exempel en extra hög transparent ryggplatta (se bild intill) vilken underlättar såväl länd-, bröst och halsryggsröntgen och man behöver inte skifta mellan olika ryggstöd vid olika
typ av screening.

14

Besök vår WEBGUIDE/-SHOP!
Välkommen till Mercados webguide/-shop!
Här kan du göra allt från att söka artiklar till att
konfigurera en komplett stol. Du kan även
leta efter artiklar i våra sprängskisser.

Använd Mercado webguide/-shop antingen som
artikelsök eller lägg din order online.
Välkommen! shop.mercado.se

Kontakta Mercado
HUVUDKONTORET

SERVICE OCH TEKNISK SUPPORT

Växeln är öppen mån-fre 08.00-16.30
Tel: 08-555 143 00
Fax: 08-555 143 99
E-post: info@mercado.se, order@mercado.se

Service har telefontid mån-fre
08.00-12.00 samt 13.00-16.00

Besöksadress:
Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö

Tel: 08-555 143 08
Fax: 08-555 143 99
Mobil: 070-550 63 98, 070-894 63 68
E-post: service@mercado.se

Postadress:
Box 1074, 181 22 Lidingö

Postadress:
Box 1074, 181 22 Lidingö

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email
info@mercado.se
Internet www.mercado.se

