
R82 Wombat Solo
Hjælper dig til optimal 
uafhængighed 
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R82 Wombat Solo
Wombat Solo er en smart og enkel aktivitetsstol 
til børn i alle aldre. Stolens størrelse kan justeres 
efterhånden som barnet vokser, således Wombat  
Solo er en stol for livet. 

Med sit moderne design, diskrete stel og farver, 
passer stolen ind i enhver indretning. Stolen passer 
til de fleste skoleborde og optager ikke ekstra plads i 
klasseværelset. Tværtimod passer det moderne design, 
diskrete stel og farver ind i både skole og hjem.

Børn med ADHD og lettere former for børnegigt og 
Cerebral Parese kan have glæde af Wombat Solo, da 
stolen giver ekstra støtte og en optimal siddestilling. 

Stolen kan betjenes af både brugeren og hjælperen. 
Vælg blot den konfiguration, der passer bedst dig. 
Brugeren justerer sin siddeposition ved hjælp af 
håndtag til indstilling af højde og drejefunktion  
under sædet.

Lav indgangshøjde (37,5 cm) 
letter stående forflytning til og 
fra sædet.

Wombat Solo-stellet er ikke bare 
elegant og diskret, men også ud-
formet med en åben form fortil, for 
at lette forflytning til og fra sædet.

Drejefunktionen kan nemt 
betjenes vha. håndtaget under 
sædet. Drejefunktionen forenkler 
forflytninger til og fra sædet.

Wombat Solo muliggør optimal 
uafhængighed ved at give 
brugeren kontrol over egen 
siddeposition.

30-42 cm 18-50 cm 28-50 cm max. 45/70 kg

Wombat Solo er vist med tilbehør

Dansk Design | Innovation | Kvalitet
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Komfort og stil i ét
Sætter du, ligesom os, pris på god siddekomfort, er Wombat Solo stolen for dig!
For at imødekomme forskellige behov for postural støtte, fås hynderne i forskellige former 
og størrelser. De er alle lavet af flammehæmmende skum, der opfylder alle standardkrav. 
Betrækket på både sæde og ryg er smudsafvisende, væske kan aftørres og tørt snavs 
børstes nemt af. Vaskbart inkontinenssædebetræk anbefales, når der er behov for ekstra 
beskyttelse. Wombat Solo er både til leg og arbejde - uden bekymringer.

Målet for fleksible og tilpassede siddestillinger hos 
små og større børn er at forbedre deres funktionelle 
kompetencer og præstation gennem støtte af fødder, 
ben, bækken, overkrop og eventuelt hoved.

Afhængig af barnets funktionsniveau, kan formålet 
med en tilpasset siddestilling variere. Formålene kan 
fx være at forbedre:

• Evnen til at holde krop og hoved oprejst i længere 
 tid med begrænset træthed

• Brug af arme og hænder til f.eks. at skrive, spise  
 og drikke

• Brug af kommunikationshjælpemidler og barnets  
 evne til at tale

• Evnen til at lege og omgås andre børn

• Barnets frihed og dermed nedsætte behovet for  
 en hjælper.

Fleksible og tilpasningsdygtige siddestillinger til handicappede børn

90°

90° drejefunktion 
til begge sider
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Egenskaber

Wombat Solo som standard
Stel Antracit grå pulverlakeret stål,  
 højdejustering via gasfjeder.  

Ryg Højdeindstillelig og vinkeljusterbar.  

Sæde ABS plast, vinkeljusterbart 

Hjul 75 ellere 100 mm hjul, letkørende 

Bremser Centralbremse eller lås på hvert hjul.

OBS. Hynder bestilles separat. Petroleum og rød hynde er ikke 
lagervarer og længere leveringstid må derfor påregnes.

Petroleum Rød Grå Grå Contour

Uafhængighed
Wombat Solo giver brugeren 
optimal uafhængighed og 
selvstændighed ved at gøre 
det muligt selv at kontrol-
lere siddestillingen med de 
tydeligt markerede håndtag 
under sædet. 

Åbent stel
Wombat Solo-stellet er ikke bare elegant og 
diskret, men også udformet med en åben form 
fortil, for at lette forflytning til og fra sædet. Vælg 
mellem 75 eller 100 mm hjul med individuelle 
bremser og mulighed for en central bremse på 
100 mm hjulene. 

Lav adgangshøjde 
Wombat Solo’s lave indgangshøjde (37,5 cm) 
kombineret med forreste tiltfunktion, letter 
stående forflytning til og fra sædet.

Bygget til at vokse
Wombat Solo tilbyder trinløse 
tilpasninger efterhånden, som 
brugeren vokser. Flyt ryglænet 
frem eller tilbage og indstil 
hoftestøtten til den enkelte 
bruger. Hoftestøtterne kan også 
vinkles til at støtte brugerens 
hofter og lår.

Komfort
Hynderne er lavet af tykt, 
behageligt skum med åndbart 
betræk. Små detaljer som f.eks. 
formede hynder der beskytter 
bagsiden af brugerens knæ og 
ekstra slidstærke hjørner, gør en 
stor forskel i den daglige brug.

Stort udvalg af tilbehør
Wombat Solo er en arbejdsstol 
med mange konfigurations-
muligheder. Til nogle brugere er 
enkelte tilbehørsdele nok, mens 
andre har brug for mere.  

Drejefunktion (Swivel)
Drejefunktionen kan styres af 
brugeren og begrænser den 
nødvendige plads bag stolen, 
da stolen ikke behøver blive 
skubbet ud fra bordet.
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 Wombat Solo Str. 1 Str. 2 Str. 3

Wombat Solo med 75 mm hjul
Varenr. 3195111000-00
HMI-nr. 119571

Varenr. 3195211000-00
HMI-nr. 119572

Varenr. 3195311000-00
HMI-nr. 119573

Wombat Solo med 100 mm hjul og centralbremse
Varenr. 3195113000-00
HMI-nr. 119574

Varenr. 3195213000-00
HMI-nr. 119575

Varenr. 3195313000-00
HMI-nr. 119576

Wombat Solo med 100 mm hjul, centralbremse og SWIVEL
Varenr. 3195113001-00
HMI-nr. 119577

Varenr. 3195213001-00
HMI-nr. 119578

Varenr. 3195313001-00
HMI-nr. 119579

Ryghynde med betræk, grå 31955031-228 31955032-228 31955033-228

Sædehynde med betræk, grå 31955021-228 31955022-228 31955023-228

Contour Ryghynde med betræk, grå 31955031-238 31955032-238 31955033-238

Contour Sædehynde med betræk, grå 31955021-238 31955022-238 31955023-238

Ryglænshøjde (A) 280-340 mm 310-380 mm 390-500 mm

Effektiv sædedybde (B) 180-310 mm 250–380 mm 320–500 mm

Rygbredde, flad hynde (C) 250 mm 300 mm 350 mm

Rygbredde, komforthynde (D) 170 mm 230 mm 270 mm

Effektiv sædebredde (E) 300 mm 370 mm 420 mm

Rygvinkel (F) 0-28° 0-28° 0-28°

Vinkel, fodstøttestang (H) -30-30° -30-30° -30-30°

Længde (I) 645 mm 645 mm 645 mm

Afstand mellem sæde og fodstøtte, monteret 
på sæde (J) ** 85-185 mm 85-285 mm 85-375 mm

Afstand mellem sæde og fodstøtte, monteret 
på stel (J) ** 95-320 mm 95-320 mm 245-395 mm

Sædehøjde over gulv (K)* 310-430 mm 310-430 mm 375-491 mm

Sædehøjde over gulv, med hynde 375-495 mm 375-495 mm 440-556 mm

Total bredde (L) 560 mm 560 mm 560 mm

Max brugervægt/belastning 45 kg 45 kg 70 kg

Totalvægt 12,5 kg 13 kg 16 kg

* Målt med hynder. Der er seks højdeindstillinger i midtersøjlen. Hver 
forøgelse tilføjer 22 mm til målet, der begynder ved position -1

** Tilføj 65 mm for at måle med hynde

(A-E) Målt med hynder

(I) Tilføj 15 mm til målet, når der er monteret 100 mm hjul.

(L) Tilføj 10 mm til målet, når der er monteret 100 mm hjul.

Bestilling & mål
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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
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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. 
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 ju-
stering af højde og vinkel.

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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Fodkassekit til hel fodplade
Kittet består af hjørnet og polstring. 
Hjørnerne boltes fast på den eksisterende 
fodplade, og polstret monteres i kassen. 
Hjørnerne kan bruges på forskellige fodpla-
der og måler 15 x 15 cm (D x H). Kan bruges 
til både eksisterende og nye fodplader. 
Polster kan også købes separat.

Fodkassekit til Wombat fodplade  
str. 1 (15x28x15 cm) ...................... 3195145-1BOX
Fodkassekit til Wombat fodplade  
str. 2 (15x28x15 cm) ...................... 3195145-2BOX
Fodkassekit til Wombat fodplade  
str. 3 (15x28x15 cm) ...................... 3195145-3BOX
Fodpladepolster til 
Wombat fodplade str. 1 ..................3195145-1PAD
Fodpladepolster til  
Wombat fodplade str. 2 ................. 3195145-2PAD
Fodpladepolster til 
Wombat fodplade str. 3 ................. 3195145-3PAD
Polster til stang, 12 cm .....................3195145-150
Ankelsele til fodkasse, one size ......... 3195145-20

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
Giver støtte til armene. 
Mål angivet (Bredde x Dybde).

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

Fodplade til montering på stel
Giver støtte og aflastning for brugerens ben, 
når gulvet ikke kan nås.

Str. 1  ...................................................... 3195956-1
Str. 2  ...................................................... 3195956-2
Str. 3  ...................................................... 3195956-3

Fodplade til montering på sæde
Ved montering af denne fodplade, følger fod-
pladen sædet, uanset om stolen drejes, el-
ler justeres op eller ned i højden. Fodpladen 
giver støtte og aflastning for brugerens ben, 
når gulvet ikke kan nås.

Str. 1  ...................................................... 3195955-1
Str. 2  ...................................................... 3195955-2
Str. 3  ...................................................... 3195955-3

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

Fix-lock på plade til sæde ......................... 3195710

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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Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Egebjerg
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. 


