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Aktivt sittande med stora möjligheter
Många barn med funktionsnedsättningar kan sitta utmärkt vid ett bord utan omfattande
stöd, men då behövs en stol med speciella egenskaper. Bland annat måste sitsen lätt kunna
vinklas samtidigt som ett stabilt stöd för ryggen och fötterna erbjuds. REAL 9000 PLUS
BARN MANUELL/EL för barn är modulstolen där behoven bestämmer utförandet.
Enkel att anpassa
I en REAL 9000 PLUS BARN MANUELL/EL med
plus-stativ får funktionshindrade barn 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
eller fot. Det medför att man lämnar stolen tryggt
på den plats man har bestämt. Tack vare att stolen
är moduluppbyggd är den enkel att anpassa och
komplettera då barnet växer.

Hög kvalitet
REAL 9000 PLUS BARN MANUELL/EL för barn är
flexibel och dimensionerad för att fungera under
en lång följd av år. Det är funktion som har styrt
utformningen. Produkterna tillverkas vid egna
anläggningar i Lidingö och Halmstad.
ErgoMedic PLUS – ergonomi utöver det vanliga
För att ytterligare öka sittkomforten på real-

stolarna har vi dessutom utvecklat komfortsittsystemet ergomedic plus. Det passar utmärkt
till barn med sittproblematik. Systemet består av
fyra samverkande delar; sits, rygg, armstöd och
nackstöd. Sitsen har mycket form, kombinerad
med rätt mjukhet, just för att för att stabiliteten
och komforten ska vara optimal.
Det höga ryggstödets nedre del är format så att
man kan sitta med bäckenstöd även om även om
ryggstödet är vinklat bakåt. Det finns även höga
ryggplattor utrustade med förlängd sidokil på var
sida för extra god komfort och positionering
(se vår broschyr “Ergonomiska sittsystem”).

”

Barn med funktionsnedsättningar får möjlighet
att sitta aktivt vid exempelvis en skolbänk eller
ett bord. Tack vare att stolen är moduluppbyggd
är den enkel att anpassa då barnet växer.

Valfrihet
Till REAL 9000 PLUS BARN MANUELL/EL för barn
kan man välja mellan olika många typer av sitsoch ryggvinklingar, alternativa sitsstorlekar, samt
en stor mängd funktionella tillbehör. Se vidare
på sid 5-6 och i vår tillbehörsbroschyr.

PLUS-stativ 43 BARN
Det lilla smidiga plus-stativet tillåter enkel förflyttning av stolen även i trånga utrymmen. plus-stativet
kombineras med det nya plus-armstödet. Nya Medic
benstöd med smalare fotplattor finns som tillbehör.

Handreglage
För att lätt kunna reglera stolens funktioner har
vi utrustat REAL 9000 PLUS BARN MANUELL/EL
med ergonomiskt utformade handreglage. Dessa

är lättåtkomliga och enkla att greppa (kan även
monteras bakåt för vårdarmanövrering).
Reglagen är även märkta med symbol för
avsedd funktion.

Ny mekanism för sitsvinkling
Vår nya patenterade mekanism för sitsvinkling har
utökad intervall (+15/-23˚) och är ställbar i tre olika
lägen (se bild nr 7 på sid 6). Detta tillval passar till
alla våra sitsar och sitsvinklingar. Med ett enkelt
handgrepp kan du ändra mellan de olika lägena.
Du har även valfrihet att välja om armstöden
ska följa med vinklingen eller inte. På den
extraförstärkta
mekanismen finns inbyggt benstödsfäste.

Vi har barnasinnet kvar!

Armstödsmekanism
PLUS med mjukstoppade
armstödsplattor.
Finns i olika längder
och material.

Lättmanövrerad broms
med breddjusterbart
bromsspaksfäste. Fotbromspedal baktill
är standard.

ErgoMedic PLUS
sittsystem.

Ergonomiskt utformad
stjärnratt PLUS. Enkel att
greppa och reglera.

Smidigt PLUSstativ 43x53 cm
(alt. MINI 43x48 cm).

Lyftintervall på 20 cm
(alt. 14 cm). El 28 cm
(alt. 20 cm).

100 mm hjul med
kullager från SKF.
Finns i fler varianter
för olika underlag.
[ stolen på bilden är extrautrustad ]

Hos Mercado skräddarsys stolen
efter barnets unika behov.

Ett system där barnets UNIKA behov
						bestämmer utförandet
SITTPLATTA
I olika
storlekar och
material.

SITSVINKLING
(+15 till –8°)
El, vev eller
gas .

RYGGPLATTA
& MEKANISM
Välj önskat
utförande.

SITTHÖJD
EL eller
MANUELL.

REGLAGE
Välj utförande
och placering.

PLUS-STATIV
I olika
varianter.

HJUL
För olika golv
och i flera
storlekar.

KLÄDSEL
Finns i plysch,
vävt tyg och
konstläder.

TILLBEHÖR
Valfrihet med
stort utbud.
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Paddelreglage PLUS för höj/sänk, vid sits
(manuell stol).

2

Paddelreglage höj/sänk PLUS (alt. gasvinkling)
vid armstöd (manuell stol).

3

Elreglage PLUS för höj/sänk vid armstöd (El-stol).

4

PLUS-stativ 43 MINI (43 x 48 cm).
PLUS-stativ 43 BARN (43 x 53 cm).

5

Höj-, vinkel- och sidojusterbara sidostöd PLUS.

6

Ställbart förstärkt sittkryss 9000 BARN, +15 /-23.
Ställbart i tre lägen (tillval).

7

Benstöd MINI MEDIC, med delad fotplatta
(alt. hel fotplatta).

8

Sittsystemet ERGOMEDIC PLUS (tillval).

9

Benstöd mobil (BARN, MINI).

10 Dubbel hög MEDIC ryggstödsmekanism (tillval).

11

11 Körhandtag Optimal.

12

12 Körbygel PLUS.		

systemöversikt

							
		
AB
MODELL
PLUS-stativ barn 43x53 cm (brxdj)		
93
REAL 9000 PLUS Barnstol Manuell
Med PLUS-stativ 43. Manuell Fixlyftomat.		
94
REAL 9000 PLUS Barnstol EL
Med PLUS-stativ 43. Elektrisk Fixlyftomat.			
							
			
C
SITSTILT
0
Utan sitstilt
2
Vevreglerad sitstilt*
3
Gasfjäder, reglage vid sits*
4
Gasfjäder, reglage på armstöd*
5
Elreglerad sitstilt (EL)*
6
Förberedd för sitstilt*
		

Ej vinkelställbar (ej sits för 29x32 cm).		
Vevreglage +15o / -8o.
Gasfjäder +15o / -8o.				
Gasfjäder +15o / -8o. Reglage på armst.
Eldriven +15o / -8o. För elektrisk stol.		
Fast stag.				
*Förstärkt ställbart sittkryss kan monteras.			

D
LÅG RYGG					
0
Standard ryggmekanism
Inställning av höjd, vinkel och djup.
1
Medic ryggmekanism
Utökad djupledsinställning. 		
2
Comfort ryggmekanism
Gasfjäderreglerad inställning*.			
3
Elreglerad ryggmekanism (EL)
Elektrisk inställning. För elektrisk stol*.			
		
* Minsta sitsdjup 43 cm.			
HÖG RYGG						
5
Standard ryggmekanism
Inställning av höjd, vinkel och djup.
6
Medic ryggmekanism**
Utökad djupledsjustering. 		
7
Comfort ryggmekanism
Gasfjäderreglerad inställning*.			
8
Elreglerad ryggmekanism (EL)
Elektrisk inställning. För elektrisk stol*.			
** Dubbel Hög Medic kan monteras.
* Minsta sitsdjup 43 cm.
E
HJUL						
0
Standard hjul, XL 100 mm
För alla typer av underlag.				
2
Extra lättrullat hjul, SL 100 mm
Hjul med smal hjulbana för hårt underlag.		
3
Extra brett lättrullat hjul, BXL 100 mm
XL-hjul med bred hjulbana. Fler alt. finns (125, 150 mm)
			
				
F
0
1

SITTHÖJD*
Standard sitthöjd
Låg sitthöjd

G
SITS
5
Barn (7-12 år)
6
Barn (5-7 år)
7
Junior (13-16 år)
8
Mini (3-5 år)*
		
H
0
1
3

Samtliga intervall går att justera +6cm/-2cm.
Manuell 40 - 60 cm. Elektrisk 43 - 71 cm.		
Manuell 32 - 46 cm. Elektrisk 36 - 56 cm.		
(bredd x djup)
36 x 39 cm
33 x 35 cm
36 x 43 cm
29 x 32 cm

Tillhörande ryggar (bxh):
Armstöd:
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 27x23 cm.
25 cm.
* PLUS-stativ barn “mini” 43x48 cm (brxdj)			

ANVÄNDARENS VIKT						
55 - 75 kg
Manuell lyftomat					
< 55 kg
Manuell lyftomat					
0 - 75 kg
EL lyftomat
Max brukarvikt 75 kg.
utan sitstilt från golv till underkant sits, med sits i planläge.
* Mätt
Med sitstilt +1 cm. Med sitstilt “allvinkelsittkryss” + 2 cm.

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

