R82 Mustang
Ett gånghjälpmedel med helt
nya möjligheter i 4 storlekar.

R82 Mustang
Mustang är ett gånghjälpmedel med en användbarhet och flexibilitet som stimulerar
barnets utveckling på ett sätt som inga andra hjälpmedel. Mustang kan användas som ett
framåtvänt eller bakåtvänt gånghjälpmedel och är utvecklad för barn med nedsatt balans
och motorik.

Passar både stora och små
Mustang finns i fyra storlekar och passar barn från 1
års ålder till ungdomar upp till en längd på 170 cm.
Underrede och bålstöd beställs separat, vilket gör det
enkelt att välja storlek på bålstöd individuellt.

Funktionell och genomtänkt
Mustang erbjuder ett mjukt och stabilt, höj- och sänkbart
stöd för överkroppen som är gjort så att barnet lätt kan
komma i och ur. Stödet för barnets bäcken kan varieras
med vinkelställbar sadelsits, hängsits eller användas
helt utan sits. Mustang kan därigenom anpassas just så
mycket som är nödvändigt för varje barn.
Den upprätta och samtidigt lätt framåtlutade hållningen
stimulerar barnets gångmönster och uppmuntrar barnet
att delta i dagliga aktiviteter.

Mustang Underrede
Gåstöd Mustang
Stl 1 gul 100 mm hjul
Stl 1 gul 200 mm hjul
Stl 2 vit 200 mm hjul
Stl 2 vit 100 mm hjul
Stl 3 röd 200 mm hjul
Stl 4 grå 200 mm hjul
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Bålstöd
Art.nr
31869011
31869015
31869024
31869025-4
31869033
31869042

Gåstöd Mustang skall kombineras med bålstöd. Bålstöd
ingår ej som standard utan beställs separat.
Beskrivning
Small, inre omkrets 47–64 cm
Medium, inre omkrets 67–78 cm
Large, inre omkrets 87–114 cm

Art.nr
31869810
31869820
31869830
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Detaljer
Central placering

Lättillgänglig

Barnet är alltid centralt placerad i Mustang,
vilket gör att den lätt kan svänga runt.
Barnet kan då fokusera på att gå istället för
att balansera.

Lätt tillgänglighet har varit en av de viktigaste
grundfunktionerna när man utvecklat
Mustang. Man öppnar bålstödet och kommer
lätt in i sitt gåstöd.

Naturligt gångmönster

Enkel att fälla ihop

Mustang ger ett effektivt stöd och stimulerar
ett naturligt g ångmönster med möjlighet till
lätt framåtlutat position

Mustang tar liten plats och är därigenom lätt
att bära med sig.

Färger

Storlek 1 – gul

www.etac.se

Storlek 2 = vit

Storlek 3 = röd

Storlek 4 = grå

R82 Mustang
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Gå med Mustang
Mustang kan användas både som ett framåtvänt eller bakåtvänt gånghjälpmedel och anpassas med stöd efter
behov. Framåtvänd position passar bäst för barn i ett tidigt skede i gångutvecklingen, där motoriken är nedsatt,
inte kan ta full belastningen på benen eller där stöd behövs runt bål och bäcken. Bakåtvänd position är mest
lämplig för barn med mer bålstabilitet vars gångförmåga har utvecklats.

Framåtvänd position

Armstöd
framåtvänd

Bålstöd

Ländryggsstöd

Bendelare

Sits

Val av hjul

Bakåtvänd position
Underarmstöd,
framåtvänd eller
bakåtvänd
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Hjulens funktioner
Hjulen har många praktiska funktioner:

Hjulbroms på alla 4
hjulen

Riktningsspärr

Släpbroms

Mustang har en unik backspärrsfunktion som enkelt kan låsas respektive öppnas:

Låst

www.etac.se

Öppen

R82 Mustang
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Mått och vikt
Beskrivning
Bredd, underrede (G)
Bredd, invändig (G1)
Längd med 100 mm hjul (H)
Längd med 200 mm hjul (H)
Höjd med 100 mm hjul (I)
Höjd med 200 mm hjul (I)
Sitshöjd över golvet (med sits = tillbehör) 100 mm
Sitshöjd över golvet (med komfortsits = tillbehör) 100 mm
Sitshöjd över golvet (med sits = tillbehör) 200 mm
Sitshöjd över golvet (med komfortsits = tillbehör) 200 mm
Bredd mellan handtag (handtag = tillbehör)
Höjd golv till ryggstöd
Vinkling av centerstag (a1)
Svängradie
Barnets längd fot – axil
Vikt utan tillbehör, 100 mm hjul
Vikt utan tillbehör, 200 mm hjul
Max brukar-/ lastvikt
Statisk stabilitet framåt
Statisk stabilitet bakåt
Statisk stabilitet sidled

Storlek 1

Storlek 2

Storlek 3

Storlek 4

520 mm
380 mm
750 mm
820 mm
400-650 mm
510–650 mm
170–350 mm
170–430 mm
260–440 mm
260–520 mm
165–320 mm
430–570 mm
30°
920 mm
400–650 mm
10 kg
13 kg
30 kg
7°
15°
4.5°

580 mm
450 mm
830 mm
900 mm
600-850 mm
600–850 mm
240–410 mm
240–490 mm
330–500 mm
330–580 mm
165–320 mm
520–660 mm
30°
1100 mm
600–850 mm
11 kg
14 kg
40 kg
7°
15°
4.5°

650 mm
500 mm
–
1000 mm
–
700–1050 mm
–
–
450–680 mm
450–760 mm
140-400 mm
620–760 mm
0–25°
1200 mm
700–1050 mm
–
18 kg
60 kg
7°
15°
4.5°

700 mm
560 mm
–
1100 mm
–
1100 mm
–
–
620–840 mm
620–920 mm
140-400 mm
950–1170 mm
0–25°
1300 mm
870–1300 mm
–
19 kg
80 kg
7°
15°
4.5°

OBS! Måtten för Mustang är angivna utifrån standardutförande och med inställningar i neutralläge. Med olika tillbehör kan måtten komma att förändras..

140–600 mm

max. 1300 mm

370–1250 mm

max. 80 kg

a1

I

G1

H
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Tillbehör
Bålstöd

Ländryggstöd

Gåstol Mustang skall kombineras med
bålstöd. Bålstöd ingår ej som standard utan
beställs separat. Mått för inre omkrets.
Small: 47–64 cm
31869810
Medium: 67–78 cm
31869820
Large: 87–114 cm
31869830

Ger ytterligare stöd för bäckenet.
Måtten mäts från sisten.
Small: H 18 cm, D13–21 cm
Large: H 20,5 cm, D 16,5–24,5 cm
Small
31869250
Large
31869255

Överdrag bålstöd

Komfortsits

Överdrag till bålstöd för att ge ytterligare
komfort.
Small: 8,5 x 25 cm (H x B)
Medium: 12 x 38 cm (H x B)
Large: 15 x 49 cm (H x B)
Small
31869810-160
Medium
31869810-260
Large
31869810-360

För bekväm avlastning i viloposition.
Stl 1–2, 22 cm
31869115
Stl 3–4, 30 cm
31869125

Breddningsdel för bålstöd

Höftstöd

För att förhindra att det blir ett mellanrum vid
breddning av bålstödet. 11 x 5,5 cm (H x B)
One size
31869225

För att ge extra stöd runt höften.
Finns med eller utan stag för huvudstöd.
(Utan sits)

För fler tillbehör – besök etac.se

www.etac.se

Small för Mustang stl 1–2
31869220
Small för Mustang stl 1–2 med fäste för stag
till huvudstöd
31869221
Large för Mustang stl 3–4
31869230
Large för Mustang stl 3–4 med fäste för stag
till huvudstöd
31869231
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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
info@etac.com www.etac.se

