
R82 Meerkat
Læring gennem bevægelse!



R82 Meerkat R82 | Nothing compares to a smile!

Nem at justere Justerbar størrelseDynamisk ståstativ Enkel og intuitiv

R82 Meerkat
Meerkat er et simpelt ståstativ, som let tilpasses det enkelte 
barns behov for støtte til fødder, knæ, bækken og bryst. Barnet 
kan placeres enten front- eller rygstående. Endvidere kan der 
monteres en gænge under ståstativet, der gør det 
muligt at udfordre barnets motoriske kontrol. 
Meerkat fås i 3 størrelser og egner sig både til 
børn og unge. 
 
Tilbehøret kan hurtigt og nemt tages af og på 
for at imødekomme barnets skiftende behov 
eller de varierende krav fra forskellige brugere 
af ståstativet. 
 
Meerkat giver børn mulighed for at lære 
gennem bevægelse, i den stående 
stilling. Gængen monteres nemt 
under basispladen, og positionering 
understøttes, samtidig med at der 
skabes mulighed for bevægelse. 

Læring gennem bevægelse!

375 - 1300 mm max 90 kg 525 - 780 mm 640 - 860 mm
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FARVERMEERKAT SOM STANDARD

Basisplade, Søjle og værktøj Str. 1 - Pastelblå Str. 1 - RosaSøjle monteret på basisplade Str. 2+3 - Antracitgrå

Bestilling str.1 str. 2 str. 3

Meerkat*, varenr. 31870011-1 (Pastelblå)
31870011-2 (Rosa) 31870022 (Antracitgrå) 31870023 (Antracitgrå)

Meerkat* HMI-nr. 109180 109182 109183

* Meerkat som standard består af basisplade, søjle og værktøj. Resten bygges på som tilvalg.  

Mål
  Bredde 525 mm 780 mm 780 mm

  Længde 640 mm 860 mm 860 mm

  Højde 375-750 mm 500-1000 mm 650-1300 mm

  Vægt 9 kg 15 kg 16 kg

Max. brugervægt 20 kg 65 kg 90 kg

Hofte omkreds 450-600 mm 600 - 740 mm 700 - 950 mm

Bryst omkreds 450 - 600 mm 600 - 740 mm 700 - 950 mm

Statisk stabilitet
10° sidelæns 10° forlæns 10° baglæns
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Tilbehør og reservedele

Polstring for spænde
Til bækken- og bryststøtte.

Polstring for spænde ..............31117818-PADS

Knæstøtter
Justerbar i bredde, højde og dybde. Kan nemt og 
enkelt indstilles trinvist. Fås i 3 størrelser.  
Mål = Omkreds.

Str. Small (190-250 mm) .................... 31869840
Str. Medium (250-290 mm) ................ 31869841
Str. Large (290-390 mm) .................... 31869842

Bord
Kan bruges, når barnet er placeret med  
maven mod søjlen.
Mål = Bredde. 

Str. 1 (600 mm) .................................31869485
Str. 2 (615 mm) .................................31869486

Forskydningssæt  
Forskydningssæt der giver mulighed for at 
justere afstanden mellem hoftestøtte og 
bryststøtte. Findes i én størrelse.

Forskydningssæt .............................31124025

Gænge
Gør det muligt for barnet at skabe en let  
gyngende beværelse frem og tilbage. 
Gængen kan monteres mens barnet står i 
ståstativet. Inkl. Håndtag.

Str. 1 ............................................31118598-1
Str. 2 ............................................31117047-1

Bryststøtte
Den polstrede støtte kan nemt og enkelt  
indstilles trinvist. Fås i 4 størrelser.  
Mål = Omkreds.

Str. Small (450-600 mm) .............. 31869480
Str. Medium (600-700 mm) .......... 31869481
Str. Large (700-900 mm) .............. 31869482
Str. Extra Large (900-1100 mm) .. 31869483

Bækkenstøtte
Den polstrede støtte kan nemt og enkelt  
indstilles trinvist. Fås i 4 størrelser.  
Mål = Omkreds.

Str. Small (450-600 mm) .............. 31869240
Str. Medium (600-700 mm) .......... 31869241
Str. Large (700-900 mm) .............. 31869242
Str. Extra Large (900-1100 mm) .. 31869243

Fodstøtter
Kan fastgøres eller justeres med en  
unbraconøgle bag på fodstøtten - også  
med et barn stående i stellet. Mål = Bredde. 

Str. 1 (60-110 mm) ....................... 31869490
Str. 2 (65-145 mm) ....................... 31869491
Str. 3 (85-165 mm) ....................... 31869492
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Kit til tilpasning af knæstøtter
Håndtag der giver en nemmere indstilling af 
knæstøtterne uden brug af værktøj. Sæt med 
2 håndtag. Findes i én størrelse.

Justering for knæstøtter ..................31124026

Tilbehør og reservedele

Dagligt justeringskit, højde  
Knæ-, bryst- og bækkenstøtter kan alle  
justeres i højden. Hertil anbefaler vi et  
gander greb. (Indeholder 1 greb).

Dagligt justeringskit, højde ............31124027



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. 
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