
R82 Wombat Living 2
Funktionel arbejdsstol til skole,  
institution og hjemme 



DANSK DESIGN • INNOVATION • KVALITET

WOMBAT LIVING 2 ER AKTIVITETSSTOLEN, DER KAN BRUGES HELE DAGEN,  
HVER DAG – HELE LIVET...
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Når design møder funktion!

Nye features med Wombat Living 2:

Gennem løbende udvikling og tilbagemeldinger 
fra kunder og terapeuter har den nye Wombat 
Living 2 alle de egenskaber og funktioner, en 
funktionel aktivitetsstol kræver.

Wombat Living 2 er en cool aktivitetsstol til både 
børn og teenagere. Stolens størrelse kan ændres 
i takt med brugers vækst og er dermed en stol for 
livet. 

1: NY længere ryg 
Wombat Living 2 fås nu også med længere 
ryg, som er perfekt til de højere brugere, 
der har brug for mere støtte.

2: NYE armlæn 
De nye armlæn er nemmere at indstille i 
korrekt højde. Positionen fastholdes, således 
der ikke er brug for justeringer senere. 

3: NY bækkenstøtte 
Den nye bækkenstøtte fås både med og 
uden sider. Den støtter en god positionering 
af bækken og hofter.

4: NYE hoftestøtter 
De nye hoftestøtter har et nyt indstillings-
system, der sikrer positioneringen af barnet. 
Hoftestøtterne kan med fordel monteres 
længere fremme for dermed at fungere som 
lårstyrer. Benyt denne som lårstyrer sammen 
med den nye bækkenstøtte, for at omslutte 
barnet og skaber en fantastisk støtte 
omkring bækken og lår.

Det højdejusterbare stel fås nu også med ekstra 
ryghøjde, og den fremadrettede vippefunktion gør 
det lettere at komme op at stå og sikrer, at alle 
unødvendige og gentagne løft undgås.

Wombat Living 2 oser af dansk design, og det 
minimalistiske udseende med det diskrete stel gør, 
at den passer ind overalt. Den fås i tre størrelser og 
kan konfigureres, så den passer til enhver form og 
størrelse bruger.
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Det handler ikke bare om at sidde...
Hvis du sætter lige så meget pris på god sidde-
komfort, som vi gør, er Wombat Living 2 stolen for dig! 

Hynderne fås i forskellige størrelser og former, så alle 
behov med hensyn til kropsholdning kan tilgodeses. 
Hynderne giver god siddekomfort og fås også som 
konturerede hynder, der kombinerer komfort med 
fremragende støtte for både sæde og ryg. Hvis ekstra 
støtte ønskes, kan der suppleres med vores tilbehør. 
Hynderne er fremstillet af flammehæmmende skum, 
som opfylder alle standardkrav.

Når man sidder, skal man sidde godt. Derfor er 
Wombat Living 2 dit bedste valg.

En god siddestilling skal:
• fremme en korrekt holdning
• forebygge trykpunkter
• være behagelig
• give støtte
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Nå nye højder
Når du køber din Wombat Living 2, skal du 
vælge mellem to forskellige måder at justere 
sædehøjden på: fodbetjent gasfjeder, der kan 
aktiveres af assistenten, eller den elektriske 
håndbetjening som kan aktiveres af både 
assistenten og brugeren. Wombat Living 2 kan 
justeres fra en sædehøjde på 36 cm til 70 cm 
over gulvhøjde. Det højdejusterbare stel letter 
forflytning til stolen fra stående stilling og er 
med til at sikre, at unødvendige og gentagne 
løft undgås.

Som standard leveres Wombat Living 2 
med 100 mm hjul med centralbremse, hvor 
sædehøjden er 38,5-67,5 cm for str 1+2 og 
42,0-70,0 cm for str. 3. 

Læn dig frem, og vær aktiv
Wombat Living 2 kan vippes op til -15° frem 
(-10° for str. 3), hvilket er en kæmpe fordel 
ved forflytning af brugere med innervation i 
underekstremiteterne, og hvis fødder støtter på 
gulvet eller hjælpes ved selvstændig forflytning. 

For flere brugere er den aktive position med til 
at bevare en hensigtsmæssig holdning, så det 
bliver muligt at være endnu mere med. Desuden 
har undersøgelser vist, at en fremadhældende 
stol retter rygsøjlen mere ud og mindsker 
belastningen af ryggens muskler.
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01. Behagelige hynder med holdbare kanter

02. Mulighed for unikke stoffarver (grå er standard)

03. Kort eller lang ryg vælges ud fra brugerens behov

04. Justering af sædedybde

05. Hurtig og let tilt-in-space

06. Mulighed for fix locks, der passer til det unikke vest- og seleprogram

07. Forberedt til montering af tilbehør

08. Vinkeljusterbar skubbebøjle

09. Højdejusterbart stel for nem forflytning

10. Fodstøtte med justerbar højde, dybde og vinkel

11. Letkørende og låsbare hjul

12. Bækkenstøtte med sider

13. Hoftestøtter

14. Sidestøtter

15. Armlæn

16. Hovedstøtte

Egenskaber og funktioner
Wombat Living 2 er en aktivitetsstol med mange 
konfigurationsmuligheder. Den er perfekt at 
benytte i forbindelse med daglige aktiviteter som 
læring og læsning i skolen, leg med vennerne og 
hjælp med de daglige opgaver derhjemme. 

Afhængig af brugerens funktionsniveau kan stolen 
designes med standardfunktioner, der opfylder 

de specifikke behov. For nogle brugere er en stol 
med færre tilbehørsdele og enkle standardfunktioner 
passende. Andre kan have behov for en stol med 
mere tilbehør og flere tekniske funktioner, som for 
eksempel en elektrisk enhed til højdejustering.

Der er ikke noget, der slår en skræddersyet stol!
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Tilbehør
Hynder og betræk
Alle hynder leveres med betræk. Ekstra 
betræk kan bestilles. Bestillingsnøgle for 
farvevalg: Grå: XXX = 228. Rød: XXX = 224
Petroleum: XXX = 225
OBS. Petroleum og rød hynde er ikke lagervarer 
og længere leveringstid må derfor påregnes.

Ryghynde str. 1 ................................31955031-XXX
Ryghynde str. 2 ................................31955032-XXX
Ryghynde str. 3 ............................... 31955033-XXX
Sædehynde str. 1 ............................31955021-XXX
Sædehynde str. 2 ............................31955022-XXX
Sædehynde str. 3 ............................31955023-XXX
Betræk ryghynde str. 1 ...................31955611-XXX
Betræk ryghynde str. 2 ...................31955612-XXX
Betræk ryghynde str. 3 ...................31955613-XXX
Betræk sædehynde str.1 ................31955621-XXX
Betræk sædehynde str.2 ................31955622-XXX
Betræk sædehynde str.3 ................31955623-XXX

Contour hynder og betræk
Contour hynderne fås kun i farven grå.  
Alle hynder leveres med betræk. Ekstra 
betræk kan bestilles. For ekstra betræk  
til sædehynden, vælg ovenfor. 

Contour ryghynde str. 1 ..................31955031-238
Contour ryghynde str. 2 ................. 31955032-238
Contour ryghynde str. 3 ................. 31955033-238
Contour sædehynde str. 1 ..............31955021-238
Contour sædehynde str. 2 ............. 31955022-238
Contour sædehynde str. 3 ............. 31955023-238
Betræk Contour ryghynde str.1 ......31955611-238
Betræk Contour ryghynde str.2 .... 31955612-238
Betræk Contour ryghynde str.3 .... 31955613-238

Sædehynder, inkontinens
Hynde med vaskbart betræk til inkontinente 
brugere. Alle hynder leveres med betræk. 
Ekstra betræk kan bestilles. 

Sædehynde, inkontinens: 
Str. 1 .................................................31955021-223
Str. 2 ................................................ 31955022-223
Str. 3 ................................................ 31955023-223
Contour sædehynde, inkontinens:
Str. 1 .................................................31955021-237
Str. 2 ................................................ 31955022-237
Str. 3 ................................................ 31955023-237
Inkontinensbetræk til sædehynde 
Str. 1 .................................................31955621-282
Str. 2 ................................................ 31955622-282
Str. 3 ................................................ 31955623-282

Høj ryg (ombygningkit)
Giver mulighed for en højere ryg, samt for-
udsætning for at montere Bækkenstøtter. 
Høj ryg kræver ikke anden type hynder.

Til Wombat str. 1 .................................... 3195560-1
Til Wombat str. 2 .....................................3195561-1

det er sjovt at gå i bornehave!
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Løftehåndtag, sæt
For at opnå optimal arbejdsposition. Fås i 
enten opklappelig eller fast udgave.

Opklappelige løftehåndtag .......................3195145

Rygkile
For ekstra rygstøtte.
Tykkelse i midten: 1 cm.
Tykkelse i enderne: 2 cm.
Mål angivet (Længde x Bredde).

Str. 1 (24 x 9 cm) .................................31955030-1
Str. 2 (28 x 11 cm)  ..............................31955030-2
Str. 3 (35 x 11 cm) ...............................31955030-3

Sidestøtter, faste (sæt)
For ekstra støtte og sikkerhed. Kun til 
Wombat Living 2 str. 1+2) 
Mål angivet (Højde x Dybde).

One size (15 x 11 cm) ................................3195121

Skubbebøjle
For at opnå optimal arbejdsposition. Fås til 
Wombat Solo str. 3.

Skubbebøjle til str. 3 ................................. 3195147

Skubbebøjle, vinkeljusterbar
Brug også skubbebøjlen, som hjælp ved 
justering af højde og vinkel. Monteret som 
standard.

Str. 1 + 2 ..................................................3195148-1
Str. 3 ....................................................... 3195148-3

Hovedstøtte
Find den rigtige hovedstøtte i vores store 
udvalg, for at korrigere hovedets stilling. For 
yderligere information henvises til afsnittet 
om hovedstøtter under Barn/Junior på vo-
res hjemmeside.

Tilbehør

Sidestøtter, svingbare
Sikrer præcis positionering af truncus. For 
yderligere information henvises til afsnittet 
om siddestøtter under Barn/Junior på vores 
hjemmeside.

Bækkenstøtte, flad
For stabilisering af bækkenet. Kan kun  
monteres på Wombat med høj ryg.

Beskrivelse ......................................................Varenr.
Str. 1+2 .................................................3195140-61
Str. 3 .....................................................3195140-63

Bækkenstøtte med sider
Kan kun monteres på Wombat med høj ryg.

Str. 1 .....................................................3195140-64
Str. 2 .....................................................3195140-65
Str. 3 .....................................................3195140-66

Rygforlænger
For ekstra støtte af den nedre del af  
ryggen. Til Wombat str. 3. 
Mål angivet (Højde x Bredde).

Str. 3 (6 x 27 cm) .................................3195140-60
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Hoftestøtter, sæt
Betræk til hoftestøtter fås separat. 
Mål angivet (Højde x Bredde).

Str. 1+2 (8 x 19 cm) ................................3195110-1
Str. 3 (10 x 25 cm)  .................................3195111-1
Plade for mindre SB ........................... 3195110-SM
Betræk str. 1+2 ....................................3195110-60
Betræk str. 3 ........................................ 3195111-60

Bord, tonet plast, uden kant
Giver støtte til armene. Monteres med 2 
stænger. Mål angivet (Bredde x Dybde).

Str. 1+2 (60 x 34 cm)  ...............................3195125
Str. 3 (60 x 46 cm) .....................................3195126

Veste & seler
Veste og seler sikrer god støtte og korrekt 
positionering. For yderligere information, 
henvises til afsnittet om veste og seler un-
der Barn/Junior på vores hjemmeside.

Bord med kant, grå plast model 1
Monteres med 1 stang. Ydermål: 49 x 39 cm 
(BxD). Udskæring: 24 cm (B).

Bord, model 1 ......................................3189220-01

Bord med kant, grå plast model 2
Monteres med 1 stang. Ydermål: 59 x 54,5 
cm (BxD). Udskæring: 44 x 22,5 cm (BxD)

Bord, model 1 ........................................ 3189220-2

Bord med kant, grå plast model 3
Monteres med 1 stang. Ydermål: 61 x 45 cm 
(BxD). Udskæring: 45 x 12 cm (BxD)

Bord, model 3 ........................................ 3189220-3

Armlæn
Giver støtte til armene. 
Mål angivet (Højde x Bredde x Længde).

Str. 1 + 2 (6-18 x 8 x 26 cm) ................  3195112-1
Str. 1 + 2 (12-21 x 8 x 29 cm)................3195113-1
Str. 3 (6-18 x 8 x 26 cm) ........................    3195114
Str. 3 (6-18 x 8 x 37 cm) .........................   3195115

Armlæn, Swing away
Sving armlænene væk for at lette forflytning 
til/fra stolen og gør det muligt at anvende 
stolen tæt på et bord, uden at armlænene 
er i vejen. Et kit gør det muligt at montere 
swing-away led på eksisterende armlæn.w

Kort ....................................................... 3195112-1S
Langt ..................................................... 3195113-1S
Ombygningskit .................................... 3195112-SW

Abduktionsklods
Forhindrer brugeren i at glide ned af stolen, 
samt holder benene adskilt.  
Mål angivet (Højde x Bredde x Dybde).

Str. 1 (9 x 9 x 9 cm).................................3195130-1
Str. 2 (9 x 9 x 12 cm) ............................. 3195130-2
Str. 3 (9 x 9 x 15 cm)  ............................ 3195130-3
Str. 4 (9 x 9 x 18 cm) ............................. 3195130-4

Abduktionsklods, knæ
Kan suppleres med betræk med polstring.

One size ................................................ 3195230-10
Betræk ...........................................3195430-10260

Tilbehør
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Fodplade med kort indfæstningsrør
Det korte monteringsrør gør, at fodpladen 
kan komme længere op under stolen. Ekskl. 
stang til fodplade. Monteret som standard 
på Wombat Living 2 str. 1+2.

Str. 1: 31 x 19 cm (BxD) .........................3195145-1
Str. 2: 36 x 23 cm (BxD) ........................ 3185145-2

Stang til fodplade
Det korte monteringsrør gør, at fodpladen 
kan komme længere op under stolen. Ekskl. 
stang til fodplade. Monteret som standard 
på Wombat Living 2.

Str. 1 + 2: 20 cm (L) ..................................3182927
Str. 3: 28 cm (L) ......................................... 3182787

Fodplade med Standard indfæstningsrør
Det korte monteringsrør gør, at fodpladen 
kan komme længere op under stolen. 
Monteret som standard på Wombat Living 
2 str. 3.

Str. 2: 36 x 23 cm (BxD) ........................ 3195145-2
Str. 3: 41 x 24 cm (BxD) ........................ 3195145-3
Str. 4: 48 x 24 cm (BxD) ........................ 3195145-4

Hjul med retningsstabilisator
Kun 100 mm hjul.

100 mm hjul, retningsstabilisator .... 3189592-KIT

Centralbremse-kit
Monteret som standard.

Centralbremse-kit str. 1 + 2 .....................3195950
Centralbremse-kit str. 3............................3195951

Beslag til håndbetjening
Monteres foran på sædet. Håndbetjeningen 
klikkes let på plads vha. en magnet. 

Beslag til håndbetjening ...........................3195540

Tipsikring

Tipsikring, one size ....................................3195953

El-kit
Komplet kit.

El-kit til str. 1+2 ..........................................3195550
El-kit til str. 3 ..............................................3195551

Fodkassekit til hel fodplade
Hjørnerne boltes fast på den eksisterende 
fodplade, og polstret monteres i kassen. 
Hjørnerne kan bruges på forskellige fodpla-
der og måler 15 cm i både dybde og højde. 
Polstret er unikt for hver størrelse fodplade, 
så det passer til den enkelte fodplades 
bredde. Muligheden for at lave en fodkasse 
kan bruges til både eksisterende og nye 
fodplader.

Fodkassekit, sæt af hjørner og polstring:
- Til Wombat fodplade str. 1 .......... 3195145-1BOX
- Til Wombat fodplade str. 2 .......... 3195145-2BOX
- Til Wombat fodplade str. 3 .......... 3195145-3BOX
Fodpladepolster: 
- Til Wombat fodplade str. 1 ...........3195145-1PAD
- Til Wombat fodplade str. 2 .......... 3195145-2PAD
- Til Wombat fodplade str. 3 .......... 3195145-3PAD
Polster til stang, one size (12 cm) ...3195145-150
Ankelsele til fodkasse, one size ......... 3195145-20

Tilbehør

Fix-lock på plade til sæde
Indeholder 2 beslag med hver to fix-lock.

Fix-lock på plade til sæde ......................... 3195710
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Vælg eksempelvis  
mellem høj eller  
lav ryg

Bestil din Wombat Living 2

Stel Pulverlakeret stål, højdejustering via  
 gasfjeder eller el.  
 Stelfarve antracit grå 

Ryg Højdeindstillelig og vinkeljusterbar.  
 Vælg mellem 2 højder

Sæde ABS plast, vinkeljusterbart

Hynder Hynder bestilles separat

Skubbebøjle Vinkeljusterbar, monteret på stellet

Fodplade Aftagelig, højde- og vinkeljusterbar,  
 opklappelig

Hjul 100 mm hjul, letkørende

Bremser Centralbremse

Wombat Living 2 som standard

Wombat Living 2 kan sammensættes i et utal af 
variationer, men for at kunne tilbyde kort leveringstid, 
har vi sammensat de mest populære konfigurationer, 
som du kan se beskrevet på næste side. Varianter 
markeret med * er ikke lagervarer, og længere 
leveringstid må påregnes.

Vælg først det ønskede stel og  
derefter de ryg- og sæde- 
hynder, der matcher  
brugerens behov.



www.etac.dk  R82 Wombat Living 2 13

Wombat Living 2 (Konfigureret med centralbremse og udløser for sædetilt monteret på kørebøjlen)

Stel Str. 1 Str. 2 Str. 3

Højdejustering via fodbetjent gasfjeder.  
Standard ryghøjde. 

Varenr. 31951232-00  
HMI-nr. 107031

Varenr. 31952232-00  
HMI-nr. 107032

Varenr. 31953232-00*  
HMI-nr. 107036*

Højdejustering via fodbetjent gasfjeder.  
Høj ryghøjde.

Varenr. 31955232-00*  
HMI-nr. 107033*

Varenr. 31956232-00*  
HMI-nr. 107034*

Varenr. 31957232-00*  
HMI-nr. 107037*

Højdejustering via el/håndbetjening.  
Standard ryghøjde.

Varenr. 31951236-00* 
HMI-nr. 107038*

Varenr. 31952236-00 
HMI-nr. 107039

Varenr. 31953236-00  
HMI-nr. 107040

Højdejustering via el/håndbetjening.  
Høj ryghøjde.

Varenr. 31955236-00* 
HMI-nr. 107041*

Varenr. 31956236-00* 
HMI-nr. 107042*

Varenr. 31957236-00*  
HMI-nr. 107043*

Hynder Str. 1 Str. 2 Str. 3

Ryghynde, grå Varenr. 31955031-228 Varenr. 31955032-228 Varenr. 31955033-228

Sædehynde, grå Varenr. 31955021-228 Varenr. 31955022-228 Varenr. 31955023-228

Ryghynde Contour, grå Varenr. 31955031-238 Varenr. 31955032-238 Varenr. 31955033-238

Sædehynde Contour, grå Varenr. 31955021-238 Varenr. 31955022-238 Varenr. 31955023-238

* Denne variant er ikke lagervare, og der må derfor påregnes længere leveringstid. 

Eksempel: Wombat Living 2 med  højdejustering via 
fodbetjent gasfjeder, og Contour ryg- og sædehynde. 

Eksempel: Wombat Living 2 med  højdejustering via 
el/håndbetjening, og standard ryg- og sædehynde. 
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Sådan måles brugeren
Dette er en simpel guide til at sikre, at stolen er korrekt konfigureret til brugeren. For at opnå de korrekte mål er 
det vigtigt, at brugeren ligger på et fast, fladt underlag med hofter, knæ og ankler bøjet 90 grader. 

Sædedybde

Læglængde

Brystbredde Hoftebredde

Wombat Living 2 er designet til at 
kunne tilpasses brugerens vækst og 
skiftende behov. Billedet viser, hvordan 
sædet kan ændres - og illustrerer, hvor 
vigtigt det er at måle omhyggeligt.

Armhulehøjde

Ryghøjde
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Mål
Wombat Living 2 har mange indstillingsmuligheder, f.eks. justerbar sædedybde og hoftestøtter til justering 
af sædebredde. Når du har målt brugeren, kan du let finde den rigtige størrelse stol i nedenstående tabel.

Mål

Wombat Living 2 str. 1 Wombat Living 2 str. 2 Wombat Living 2 str. 3
Sædebredde (A) 30 cm 37 cm 42 cm 
Sædebredde mellem hoftestøtter (tilbehør) 10,5-30 cm 17-37 cm 21,5-42 cm
Sædedybde (B) 18-31 cm 25-38 cm 32-50 cm
Ryghøjde (C) 28-34 cm 31-38 cm 39-50 cm
Ryghøjde, høj ryg (C) 36-43 cm 39,5-46 cm 46-57,5
Underbenslængde 15-25 cm 15-35 cm 15-44 cm 
Sædehøjde over gulv, 100 mm hjul (E) 39-68 cm 39-68 cm 42-70 cm
Rygbredde, flad ryghynde 25 cm 30 cm 35 cm
Rygbredde med komfort ryghynde, målt mellem sidestøtter 17 cm 23 cm 27 cm
Armlænshøjde over sædehynde 6,5-17,5 cm 6,5-17,5 cm 6,5-17,5 cm
Armlænshøjde over sædehynde, høj ryg 6,5-26,5 cm 6,5-26,5 cm 6,5-26,5 cm
Rygvinkel (a1) 90° til 118° 90° til 118° 90° til 133°
Sædevinkel (a2) -15° til 20° -15° til 20° -10° til 22°
Vinkel, fodstøttestang -30° til 30° -30° til 30° -30° til 30°
Stelbredde (G) 55 cm 55 cm 61 cm
Stellængde (H) 60 cm 60 cm 72 cm
Max. brugevægt / belastning 45 kg 45 kg 70 kg
Vægt 15,5 kg 15,5 kg 22 kg
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Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske 
hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.  

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet 
for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder  
og produktinformationer på www.etac.dk. 


