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Skapad för bästa sittupplevelse
Användare, familjer och specialister över hela världen uppskattar x:pandas mångsidiga 
konfigurationsmöjligheter, dess funktioner och variationsrika tillbehör. Vi har nu 
vidareutvecklat x:panda sitsen och är stolta över att presentera den senaste generationen 
av R82 x:panda. Ett sittsystem utvecklat för att skapa en idealisk sittposition för barn och 
ungdomar med motorisk funktionsnedsättning. Med x:panda ökar barnets möjlighet att 
aktivt delta i lek och aktiviteter.

Detaljer
Dynamisk rygg
Den unika dynamiska ryggen absorberar 
extensioner och hjälper barnet tillbaka 
till ett upprätt sittande utan att förändra 
bäckenpositioneringen.

Växer med barnet
Individuell utveckling i bredd, djup och 
rygghöjd förlänger sittsytemets livslängd.

Enkel att justera
Justerbar i bredd, djup och höjd samt 
dynamisk justerbarhet.

Patenterad ryggvinkling
Patenterad ryggvinkling som bevarar 
bäckenets position.

Förbättrad perfektion och ökad livskvalitet
x:panda är ett multijusterbart och modulärt sittsystem 
som följer barnets tillväxt och kan konfigureras för att 
möta en rad posturala krav.

För att höja upplevelsen av x:panda sittsystem har vi 
vidareutvecklat sitsen med nya armstöd, fixerade kilar, 
tydligare märkning, dynor och överdrag med extra 
komfort. Dessa utökade funktioner kompletterar de 
befintliga funktionerna, som dynamisk rygg, ryggvinkling, 
multijusterbarhet och tillbehör som bidrar till ett brett 
utbud av positioneringsalternativ. När ett barn har bra 
sittkomfort och idealisk positionering, gynnar det inte 
bara barnet rent kliniskt, det främjar även utvecklingen 
av barnets färdigheter samt att interagera med kompisar.

För föräldrar, vårdgivare och specialister underlättar även 
x:panda vid vardagliga sysslor.
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Sittkomfort på hög nivå 
För de flesta barn och ungdomar kan en bra och bekväm sittposition ha en positiv inverkan 
på muskeltonusen. Detta underlättar barnets förmåga att utföra rörelser med sina övre 
extremiteter och huvud. En rad olika funktioner har utvecklats för att skapa den bästa 
möjliga anpassningsbara sittpositionen enligt enskilda användares sittbehov.

Fasta eller sidosvängbara 
bålstöd.
De svängbara eller fasta 
bålstöden väljs utifrån barnets 
bålkontroll och deras förmåga 
att utföra armrörelser. Bålstöd 
kan fixeras med ett snäpplås för 
att möjliggöra daglig justering av 
avståndet mellan bålstöden.

Underreden
x:panda passar på olika underreden för använd-
ning inomhus eller utomhus. Maximal belastning 
på sitsen och underredet för vanlig användning 
och för transport finns i vår guide på hemsidan.

Fotplatta
Det finns ett antal olika fotplattor som kan 
monteras på underreden till x:panda.

Dynor 
Dynorna betår av en sitt- och 
ryggdyna med ett extra lager 
skum för mjukare komfort.

Armstöd och överdrag
Armstödens "click and remove 
snap system" gör det enkelt att 
anpassa och ta bort armstöden. 
Tydlig märkning säkerställer att 
armstöden hamnar i samma 
höjd efter att de tagits bort. 
Överdrag finns till.

Västar och bälten 
x:panda är utrustad med snabb-
spännen på både sits och rygg, för 
montering av västar och bälten.

Huvudstöd
Ett brett urval av huvudstöd och 
tillbehör ger många
möjligheter till individuellt stöd 
både i vila och aktivitet. 

Överdrag
Hållbara överdrag med hög 
komfort till bålstöd, knä- och 
höftstöd finns också tillgängliga.

Knästöd
Knästödet tillåter en position 
mellan 0 och 15 grader av 
abduktion i höftlederna.
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Armstöd
Armstödets "click and remove snap system" gör det 
enkelt för föräldrar och vårdgivare att montera av och 
på armstödet i situationer där lätt tillgång till barnet 
behövs. Armstödet kan återställas med hjälp av 
minnesfunktionen. Detta säkerställer att armstödet 
kan återplaceras i samma höjd igen efter att ha tagits 
bort. Armstödet upprätthåller positionen tack vare 
förskjutningsknappen och ger ett stabilt stöd vid 
användning av bord. Med ett bord monterat får barnet 
lätt åtkomst till leksaker och läromedel. Armstöden kan 
förses med överdrag.

Fixerade kilar
De fixerade kilarna används för att skapa en sittgrop. 
Utan stöd kan bäckenet tilta bakåt när barnet söker 
stabilitet. De fixerade kilarna är stabila och förhindrar 
att kilarna glider ur sin position. Kilarna hålls på plats 
när dynorna tas bort. Kilarna finns i åtta storlekar. För 
ytterligare anpassning har kilarna perforeringsmärken 
som gör de enkla att skära till för önskad passform.

Tydlig märkning
x:panda kan tillgodose komplexa krav och ge barnet en pålitlig och hållbar position. För att underlätta för föräldrar, 
vårdgivare och specialister har x:panda tydliga markeringar på ryggstödets ut- och insida, liksom på sitsytan.

Dessa markeringar kan användas 
för att återskapa rygghöjdsin-
ställningen för lättare användning.

Dessa markeringar anger rygg-
stöds storlek och var rygghöjden 
skall justeras.

Dessa markeringar anger  
ryggstödets storlek, samt var  
tillbehör som bålstöd och  
överarmstöd ska monteras.

Sitsens markeringar underlättar 
vid justering av sitsens djup och 
bredd.

Ryggstöd – utsida Ryggstöd – utsida Ryggstöd – insida Sitsyta
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Vätskeblockering
Slitstarkt och andningsbart 
yttertyg med vätskeblockering 
av medicinsk kvalitet.

Kil för perfekt passform
Kilen tillför kontur som skapar 
ett bekvämt stöd för ryggen.

Tryckknapp dyna
För att enkelt ta av och på 
dynan från sitsen.

Yttertyg
Yttertyget är hållbart och  
andas. Finns i färg: svart

Kantsöm
Dynöverdragets söm stärker 
kanterna och ger stabilitet.

Lager av komfort
Dynorna består av två lager skum: skum i själva kudden, samt ett extra skumskikt som sys på överdraget. Detta bidrar 
till att säkra ett minimalt tryck samt förbättra komforten för användaren. Vid utformningav av tvåskiktslösningen 
användes tryckmätning. 

Sidor i stretch
Överdraget har sidor i stretch 
för att bibehålla formen.

Det extra lagret av skum
I tvåskiktslösningen har ett extra 
lager av skum sytts på insidan av 
överdraget. Lösningen har visat 
ett minskat tryck jämfört med 
en enlagerlösning, utan skum i 
överdraget.

Skum
Högkvalitativt flamsäkert skum.

Remmar
Remmar att fästa i sitsens fix 
locks.

Mikrokardborregrepp
Mikro kardborre för optimal 
fixering av alla sittdynor.

Överdrag sittdynaÖverdrag ryggdyna

Dynor & överdrag:
-  för bålstöd, knä- och höftstöd och  
   armstöd.

-  tillverkade i hållbart material med hög komfort 

-  är tvättbara i 60°C 
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Mått och vikt

x:panda mått storlek 1 storlek 2 storlek 3 storlek 4

Sitsbredd 160, 200, 240 200, 240, 280 260, 310, 360 340, 400, 460

Bredd, lår 70, 90, 110 100, 120, 140 120, 145, 170 130, 190, 250

Sitsdjup 160 - 260 220 -330 260 - 390 380 - 530

Rygghöjd 270 - 370 320 - 420 350 - 470 500 - 710

Ryggbredd, upptill 230 280 330 350+50

Totalbredd, benen i full abduktion 310, 350, 390 380, 420, 460 470, 520, 570 590, 650, 710

Höjd armstöd – sits 100-165 100-165 100-165 100-165

Längd armstöd 140 140 180 350

Ryggvinkel -5° - +30° -5° - +30° -5° - +30° -5° - +30°

Vinkel bendelare för resp. ben 
* stl. 1 i minsta position

0° - 15° 
0° - 8° 0° - 15° 0° - 15° 0° - 15°

Vikt, sits 6,5 kg 8,5 kg 11 kg 13 kg

Max brukar-/lastvikt 30 kg 30 kg 60 kg 80 kg

Max brukar-/lastvikt vid transport 30 kg 30 kg 60 kg 75 kg

Ungefärlig min. brukarlängd 650 850 1000 1390

Ungefärlig max. brukarlängd 1050 1280 1430 1800

Chassi
Aluminium

Rygg sits
Reglerbar i höjd och vinkel, dynamisk, låsbar eller fast

Sits
Reglerbar i bredd och djup, svart, aluminium och plast (ABS).

Färg sits
Svart

Dynor klädsel
Färgäkta kvalitet, flamsäkert skum. Dynor är tillbehör och beställs separat.

Överdrag klädsel
Flamsäkert, Trevira CS.

Färg klädsel
Svart

Standardutförande
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Tillbehör
Huvudstöd
Anatomiskt formade huvudstöd i 3 olika 
storlekar med olika längder på stag. Det finns 
även dynamiska och justerbara huvudstöd 
med sidostöd med eller utan högtalare.  
För mer info, alternativ och mått,  
se hemsidan www.etac.se.

Fasta bålstöd
Finns i olika storlekar för att kunna anpassas 
i djup och höjd.

Överarmstöd justerbart
Till x:panda. Kan även monteras på Kudu och 
Caribou. Finns i två storlekar. Kan monteras 
separat eller i kombination med fasta 
bålstöd. Inkl överdrag
Stl. 1 318910407-10
Stl. 2 318910407-20

Justerbara höftstöd för x:panda stl 4
Lättjusterbara höftstöd som monteras på 
armstöden, ger extra stöd och kan minska 
stolens bredd ytterligare.
Till armstöd dubbelt stag 318910404-44
Till armstöd enkelt stag 318910404-45

Ryggförlängare
Finns i tre storlekar.
Stl. 1 318910655-160 
Stl. 2 318910655-260
Stl. 3 318910655-360

Kildynor
Säljs i par. När man vill bygga djupare sittgrop 
eller göra individuella anpassningar.  
Kan enkelt klippas/skäras till. Finns i ett 
antal olika storlekar för att passa olika behov 
och sitsar.

Västar & bälten
Västar och bälten finns i flera modeller.  
För mer info, alternativ och mått, se 
hemsidan www.etac.se

Bord
Finns i flera storlekar för att passa alla sitsar 
samt i svängbar variant (beställningsvara).
Stl. 1 318910725-1 
Stl. 2 318910725-2
Stl. 3 318910725-3 
Stl. 1 318910720-1 
Stl. 2 318910720-2

x:panda skapar en stabil bas bestående av bäcken, lår och fötter, där bål, axlar och huvud balanserar. Detta möjliggör 
rörelser av huvud, armar och händer. Den kan tillgodose komplexa krav och ge barnet en pålitlig och varaktig 
positionering. Dessutom är justeringarna enkla att utföra. x:panda kan monteras på ett antal olika underreden som 
Combi Frame och underredena som anges nedan.

En stabil och trygg bas 

High low:x Stingray Combi frame:x Multi Frame 

För fler tillbehör till x:panda, se www.etac.se



2 
m

ar
s 

20
21

“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


