R82 Meerkat
Aktiv genom rörelse

R82 Meerkat
R82 Meerkat är ett enkelt och flexibelt ståstöd med ett fritt val av både rygg– och
magstående. Meerkat finns i tre storlekar och lämpar sig för barn och ungdomar.

Enkelt stående
Meerkat består av en basplatta och en pelare. I basutförande används Meerkat med fotsandaler, knä
och höftstöd. Tillbehören monteras snabbt och enkelt av och på pelaren för individuell inställning.
Med hjälp av tillbehör är det möjligt att ge höft- och bröst stöd,
montera ett bord för funktionellt stöd eller en gunga för att
uppmuntra barnet att vara aktiv i en stående position.
Gungan är lätt att montera under basplattan, även med barnet
stående i Meerkat. Den gör det möjligt för barnet att röra sig
framåt / bakåt i en gungande rörelse.

Beskrivning

Art.nr

Ståstöd Meerkat
Stl 1, blå
Stl 1, rosa
Stl 2, grå
Stl 3, grå

31870011-1
31870011-2
31870022
31870023

Färger och hjul

Stl 1 – blå

Stl 1 – rosa

Stl 2+3 – grå

R82 Meerkat stl 1, blå

Egenskaper
Dynamiskt stående

Enkla justeringar

Gungan ger nya och unika möjligheter för
barnet att skapa och reagera på rörelse,
vilket förbättrar bålstabiliteten och minskar

Med snabbspännen justeras alla stöd stegvis,
snabbt och säkert utan verktyg.

tiden för stillastående.
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Enkelt och intuitivt

Ståstöd att växa i

Alla stöd är enkla att använda och justera.
Den låga instegshöjden gör förflyttningar
enkla och säkra.

Alla tillbehör har stor justermån vilket gör att
Meerkat växer med barnet.

R82 Meerkat

R82 | by Etac

Mått och vikt
Meerkat mått

Storlek 1

Storlek 2

Storlek 3

Bredd (A)

445 mm

670 mm

670 mm

Totalbredd

525 mm

780 mm

780 mm

Längd (B)

595 mm

800 mm

800 mm

Totallängd

640 mm

860 mm

860 mm

375–750 mm

500–1000 mm

650–1300 mm

Höjd (C)
Vikt
Barnets längd
Max. belastning/brukarvikt

9 kg

15.3 kg

15.8 kg

700–1050

950–1350

1170–1800

20 kg

65 kg

90 kg

Omkrets höft

450–600 mm

600–740 mm

700–950 mm

Omkrets bröst

450–600 mm

600–740 mm

700–950 mm

Statisk stabilitet sidled

10°

10°

10°

Statisk stabilitet framåt

10°

10°

10°

Statisk stabilitet bakåt

10°

10°

10°

C

A

375–1300 mm

B

max 90 kg

445–670 mm

595–800 mm

Tillbehör

www.etac.se

Bröststöd

Gunga

Polstrat stöd med stegvis justering.
Finns i tre storlekar. Omkrets i mm.
Small
450–600 mm
31869480
Medium
600–740 mm
31869481
Large
700–950 mm
31869482
XL
900–1100 mm
31869483

Inkl handtag
Stl 1		
Stl 2–3		

Höftstöd

Bord

Polstrat stöd med stegvis justering.
Finns i tre storlekar. Omkrets i mm.
Small
450–600 mm
31869240
Medium
600–740 mm
31869241
Large
700–950 mm
31869242
XL
900–1100 mm
31869243

Finns i två storlekar. För användning vid
magstående. Plast, grå.
Stl 1 urskärning 280 mm
31869485
Stl 2 urskärning 357 mm
31869485

Knästöd

Justeringsfäste för bröst– /höftstöd

Justerbara i bredd, höjd och djup.
Stegvis justering. Finns i tre storlekar.
Omkrets i mm.
Small
189–251 mm
31869840
Medium
251–290 mm
31869841
Large
290–390 mm
31869842

Ger möjlighet att justera bröst– och höftstöd i
djupled eller i djupgående riktning.
One size
31124025

Fotsandal

Justeringskit knästöd

Monteras och justeras med insexnyckel på
fotsandalens baksida.
Small (stl 1)		
31869490
Bredd: bak 60–75 mm, fram 95–110 mm
Medium (stl 2)		
31869491
Bredd: bak 65–80 mm, fram 100–145 mm
Large (stl 2)		
31869492
Bredd: bak 85–95 mm, fram 120–165 mm

Handtag för att enkelt justera knästöden utan
verktyg. 2 st handtag/frp.
One size		
31124026

31118598-1
31117047-1

R82 Meerkat
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“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en
egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”
För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

