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REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER 
2003:11.



En ergonomsikt korrekt sittställning på rätt höjd 
i förhållande till arbetsmomentet ger en naturlig 
avslappning för rygg, axlar och nacke. En anpass-
ningsbar stol med sadelsits och magstöd, istället
för ryggstöd, ger denna avslappning. 
 
Mercado Medic AB har, i samarbete med sjuk-
gymnaster och arbetsterapeuter, utvecklat stols-
modeller där man sitter ”bak och fram” med mag-
i stället för ryggstöd.

Avlastning för rygg och axlar
Mercados magstödstolar är avsedda för personer 
som är i behov av avlastning vid arbete som utförs
i en framåtlutad position, eller som alternativ till  
traditionellt sittande. Denna sittställning möjliggör 
en symetrisk och gynnsam belastning av kroppen 
som helhet.

Stolarna är främst avsedda som arbetstekniskt hjälp-
medel men fungerar även bra till smärtpatienter i 
rehabiliteringsprocessen.

Många valmöjligheter
Tack vare att REAL 2624 har 20 cm höjd intervall 
finner man snabbt en behaglig sitthöjd. Alla dessa 
magstödstolar finns att erhålla med olika typer av 
ergonomiskt utformade sitsar och magstöd samt en 
mängd olika klädslar.
 
Den ergonomiskt utformade sits- och magplattan 
minskar den statiska muskelbelastningen i svanken. 
Sitsens sadelform, i kombination med stolens stora 
slaglängd, underlättar en stå-sittande arbetsställning. 
Med en lätt framåtlutad sits kan användaren sänka 
axlarna och ändå hålla ryggen rak. Detta minskar 
risken till förslitningsskador då produkten används 

Förebygger förslitningsskador
Att under långa arbetspass sitta fel sliter på kroppen och ger inte sällan förslitnings-
skador. Trötthet och muskelspänningar i rygg och axlar blir ofta följden av ett lång-
varigt sittande i framåtlutad arbetsställning. Många arbetsuppgifter kräver ett tryggt 
och stadigt sittande. 



som arbetstekniskt hjälpmedel. För smärtpatienter 
innebär det lindrad smärta och förkortad rehabili-
teringsprocess.

De olika modellerna
REAL 2624 har ett fyrbent stativ med inbyggd 
broms. Den kraftiga bromsen med dubbla broms-
ben medför att stolen står mycket stadigt när den 
är bromsad. Då stolen är bromsad fungerar även 
bromsaxeln utmärkt att sätta fötterna på som stöd 
samtidigt som man utför sitt arbete. De lättrullade 
75 mm-hjulen gör det  lätt att förflytta sig sittande 
i stolen.

Detta tillsammans med möjlighet att rotera sitsen, 
gör det gynnsamt att komma tätt intill den arbets-
yta man önskar.  

Stolarna är konstruerade med högt ställda krav vad 
gäller komfort, funktion och slitstyrka. De tillverkas 
i egna anläggningar i Halmstad och på Lidingö.

REAL 2624 kan med fördel 
utrustas med olika sitsar och magstöd för att 
tillgodose ert behov.

SITSAR
1 Sadelsits 36x36 cm
2 Ergomedic sits 40x36 cm
3 Rund sits ”toppig” 35 cm

MAGSTÖD
4 Standard magstöd Medic 27x23 cm
5 Alternativt magstöd 33x16 cm
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REAL 2624
sadelsits Medic 40x36 cm
magstöd Medic 27x33 cm

   
 
MODELL 2624 2624-1  
Gaslyftomat Ja* Ja*  
Fixerad lyftomat Ja Ja 
Manuellt vinkelställbar sits (+22o/-14o) Ja* Ja* 
Rotationslås - -  
Magplatta Medic 27x23 cm Ja* Ja* 
Magplatta låg 33x16 cm Ja Ja 
Hjul 75 mm Ja* Ja* 
Broms Fotbroms* Fotbroms* 
Sitthöjd cm 50-70** 60-80** 
   
Sadelsits Medic 40x36 cm Ja* Ja* 
Alt. sadelsits Ergomedic 40x36 cm Ja Ja 
Alt. sadelsits 36x36 cm Ja Ja 
Alt. sadelsits 41x41 cm Ja Ja 
Stativ cm (br x dj) 43x48 43x48 
Max brukarvikt 130 kg 130 kg 

*standard, **sits tilt max framåt mätt i framkant undertill – 5 cm från ovan angivna mått


