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Videreudvikling af siddeoplevelsen
Enkeltpersoner, familier og specialister i hele verden har glæde af x:pandas mange 
forskellige konfigurationer, de mange funktioner og det store udvalg af tilbehør. Vi har 
videreudviklet hele siddeoplevelsen med x:panda. Et livsforbedrende sæde udviklet til at 
finde den optimale siddestilling til børn og unge, som lever med mobilitetsnedsættelser,  
og hjælpe dem til at deltage i leg, skole og almindelige daglige aktiviteter, som udvikler 
deres færdigheder.

Forbedring af hverdagslivet

Funktioner

x:panda er et multijusterbart, modulopbygget sæde-
system i fire størrelser, som kan konfigureres til at imøde-
komme en lang række behov for positionering, og følge 
barnets vækst. 

Når barnet sidder komfortabelt og er korrekt positioneret, 
hjælper det ikke bare barnet rent klinisk, men det 
fremmer også udviklingen af barnets færdigheder og et 
betydningsfuldt samspil med jævnaldrende børn. 

ARMLÆN MED SNAPLÅSSYSTEM

VISUELLE MARKERINGER FOR BRUGERVENLIGHED

FASTE KILER TIL KORREKT POSITIONERING

PUDER MED TO LAG SKUM FOR ØGET KOMFORT
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Ekstra fordele 
For alle børn og unge har en korrekt positionering og komfortabel sidestilling en positiv 
indflydelse på muskeltonus, og dermed fremmes barnets evne til at udføre aktiviteter og 
opnå kontrollerede bevægelser af ekstremiteter og hoved. En række forskellige funktioner 
i sædet er udviklet for at skabe den bedst mulige siddestilling i forhold til den enkelte 
brugers behov for positionering.

KLIK FOR AT SE VIDEO OM  
UDVIKLINGEN AF X:PANDA

Faste eller svingbare sidestøtter
De svingbare eller faste sidestøtter vælges 
afhængig af barnets kropskontrol og  
barnets siddende balance. Sidestøt- 
terne kan fastgøres med en snaplås  
for at muliggøre nem og daglig  
justering af afstanden mellem  
sidestøtterne.

Stel
X:panda passer på en lang række stel 
til indendørs eller udendørs brug. Max. 
brugervægt for sæde, stel og transport i 
bil kan findes på vores hjemmeside.

Faste kiler 
Faste og stabile kiler skrues fast 
til sædebunden og anvendes til at 
danne en sædebrønd. Kilerne fås 
i otte størrelser og er lette at spe-
cial-tilpasse, da de kan tilskæres i 
ønsket form og størrelse.

Armlæn og betræk
Snaplåssystemet gør det nemt at fastgøre 
og fjerne armlænene. Markeringerne 
hjælper med at sikre, at armlænene 
placeres i samme højde som før, når de 
har været fjernet. Betræk kan påsættes 
armlænene.

Veste og seler 
De 16 fixlocks på ryggen og sædet på x:panda 
gør det let at montere veste og seler.

Hynder 
Hynderne er lavet af en hel 
skumpude og betrækket er 
uden syning i midten. Der er 
tilføjet et ekstra lag skum i 
hynden for øget komfort og 
trykfordeling/aflastning.

Hovedstøtte
Et bredt udvalg af hovedstøtter og beslag giver 
mange muligheder for individuel støtte i hvile 
eller aktivitet. 

Visuelle markeringer
For brugervenlig håndtering og tilpasning 
af sædet, har x:panda visuelle marke- 
ringer på ryglænets udvendige og 
indvendige overflade, såvel som 
på sædets overflade.

Betræk
Slidstærke og behagelige betræk til 
sidestøtter, hoftestøtter samt  
indvendige og udvendige knæstøtter.

Laterale og mediale 
knæstøtter 
De udvendige og indvendige 
knæstøtter muliggør en posi-
tion mellem 0 og 15 graders 
abduktion i hofteleddene.

Fodstøtter
Der findes flere forskellige fodstøtter, som 
kan monteres på stellene, der anvendes til 
x:panda.

SCAN KODEN FOR AT SE VIDEO 
OM UDVIKLINGEN AF X:PANDA



R82 | a part of Etac4 R82 | x:panda

Armlæn
Snaplåssystemet og omplacering af armlænene er nemt at bruge for forældre og hjælpere 
i situationer, hvor det er nødvendigt med nem adgang til barnet. Armlænenes position kan 
genindstilles ved brug af memory-funktionen. Det sikrer, at armlænene kan positioneres i 
samme højde igen, når de har været fjernet. Armlænenes konstruktion gør, at de bevarer 
deres position og yder stabil støtte til bordet, som kan monteres derpå. Det giver barnet 
mulighed for at håndtere legetøj tæt på sig. Betræk til armlænene fås som tilbehør. 

Armlænene har:
-  Forbedret stabilitet 
-  Højde- og vinkeljustering 
-  Memory-funktion  
-  Klik-og-fjern snaplåssystem 
-  Håndtag til daglig justering 
-  Behagelige og slidstærke betræk til armlæn

KLIK FOR AT SE VIDEO MED DE NYE ARM-
LÆN MED KLIK-OG-FJERNSNAPSYSTEM
SCAN KODEN FOR AT SE VIDEO MED  
ARMLÆNENE MED KLIK-OG-FJERNSNAPSYSTEM
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Visuelle markeringer
X:panda kan imødekomme komplekse krav til siddestillinger og give barnet en funktionel positionering. For at gøre det 
lettere for forældre, hjælpere og specialister at håndtere og gentilpasse sædet, har x:panda visuelle markeringer på 
ryglænets udvendige og indvendige overflade såvel som på sædets overflade. 

Disse visuelle markeringer kan 
anvendes til at genskabe ryg- 
højdeindstillingen.

Disse visuelle markeringer hjælp-
er med at identificere ryglænets 
størrelse samt hvor ryghøjden 
justeres til.

Disse visuelle markeringer hjælp-
er med at identificere ryglænets 
størrelse samt at genkende 
placeringen for tilbehør såsom 
sidestøtter eller overarmsstøtter.

Når der skal justeres i forhold til 
barnets vækst, er der ligeledes 
placeret visuelle markeringer på 
sædets overflade for nem gentil-
pasning i forbindelse med justering 
af sædedybde og -bredde.

RYG - UDVENDIG OVERFLADE RYG - UDVENDIG OVERFLADE RYG - INDVENDIG OVERFLADE SÆDEOVERFLADE

Faste kiler
De faste kiler anvendes til at danne en 
sædebrønd, der hvor bagdelen placeres. 
De faste kiler skrues fast til sædebunden. 
De er stabile og hindrer fejlplacering af 
kilerne. Kilerne forbliver på plads - også 
når sædehynden fjernes, og de fås i 
otte størrelser. De faste kiler er lette 
at specialtilpasse, da der er angivet 
markeringer, som gør det nemt at tilskære 
dem i ønsket form og størrelse.

KLIK FOR AT SE VIDEO OM SÆDEMONTERING, 
SÆDEDYBDE, MONTERING AF KILER OG RYGHØJDE
SCAN KODEN FOR AT SE VIDEO OM SÆDEMONTERING, 
SÆDEDYBDE, MONTERING AF KILER OG RYGHØJDE
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Væskeblokering
Slidstærkt og åndbart yderstof 
med væskeblokering.

Kile i perfekt pasform
Denne kile tilføjer kontur og 
giver en behagelig rygstøtte. 
Den giver plads og støtte til 
fejlstillinger i ryggen.

Pude med trykknap
For nem montering/demonter-
ing af ryghynden.

Yderstof
Yderstoffet er slidstærkt og 
åndbart. Det fås i 5 farver: sort,  
rød, blå, limegrøn og pink.

Forstærkede kanter
Kantbånd på pudernes betræk 
giver stabilitet og styrker kan-
terne, samt minimerer slitage.

Komfort i flere lag
Puderne består af to lag skum: skum i selve puden såvel som et ekstra lag skum syet på 
betrækket. Dette hjælper med at forbedre trykaflastningen og forbedrer komforten for 
barnet. Der er blevet udført trykmålinger til udviklingen af denne løsning. Læs mere om 
vores resultater nedenfor.

Fleksible kanter
Betrækkene har slidstærke, 
fleksible kanter, som holder på 
pudens form.

Det ekstra skumlag
Med det ekstra skumlag opnås 
behagelig komfort for barnet samt 
øget bæreevne i skummet og 
dermed bedre trykfordeling under 
prominerende knoglefremspring. 

Skum
Brandhæmmende skum i høj 
kvalitet og med øget bæreevne.

Stropper
Stropper, der passer ind i sæ-
dets fix locks.

Microvelcro
Microvelcro er tilføjet for at 
optimere fastgørelse af alle 
sædepuder.

 
Tolagsløsningen reducerer trykbelastning
Vi målte trykbelastningen på en x:panda-pude str. 4 med og uden det ekstra lag skum og med syv forskellige 
vægtbelastninger i intervaller på to minutter. Vores resultater viste en statistisk signifikant reducering af 
trykbelastningen med en gennemsnitlig forbedring på 14 % med det ekstra skumlag. 

 
Et fald i trykbelastningen kan øge komforten og mindske risikoen for at udvikle tryksår. En klinisk vurdering af 
siddestillingen bør inkludere risikofaktorerne for det enkelte barn.



BETRÆK TIL SÆDEPUDEBETRÆK TIL RYGPUDE

www.etac.dk  R82 | x:panda 7

Rengøring og vedligehold
Rengøring og vedligehold af x:pandas hynder og betræk, er nemt og enkelt og giver derved forældre og hjælpere mere 
tid til at engagere sig i mere interessante aktiviteter. Puderne og sidestøtterne er fremstillet i et materiale, som er 
vandafvisende, og som kan aftørres. Betrækkene kan nemt fjernes og vaskes.

KLIK FOR AT SE VIDEO OM PUDER 
OG BETRÆK

KLIK FOR AT SE VIDEO OM 
MONTERING AF PUDER

Hjælp til hele familien
At tage sig af et barn med en kronisk sygdom har en negativ effekt på helbred-
det og helbredsrelateret livskvalitet for omsorgspersonens familie (Raina 2005, 
Raina 2004, Dambi 2014). Hjælpemiddelteknologi såsom sædesystemer kan 
mindske indsatsniveau og energi for plejegivere i familien (Nicolson 2012).

Puder og betræk:
-  til sidestøtter, hoftestøtter, knæstøtter,  
   armlæn

-  er fremstillede af slidstærkt og komfortabelt stof 

-  kan vaskes ved 60°C 

SCAN KODEN FOR AT SE VIDEO 
OM PUDER OG BETRÆK

SCAN KODEN FOR AT SE VIDEO 
OM MONTERING AF PUDER
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Aktivitet, præstation & deltagelse
Forskning har vist, at justerbare sædesystemer kan være med til at forbedre aktivitet 
og deltagelse i hjemmet hos børn med alvorlig spastisk lammelse (Angusupailsal 
2015). X:panda kan bruges til at etablere den ideelle siddestilling til børn og unge med 
funktionsnedsættelser, så de kan lege og deltage i aktiviteter, og derved udvikle deres 
færdigheder. 

X:panda skaber en stabil base til bækken, lår og fødder, hvorved kroppen, skuldrene og hovedet kommer i balance. 
Dette muliggør kontrollerede bevægelser af hoved, arme og hænder. X:panda kan imødekomme komplekse krav og 
yde barnet sikker og funktionel positionering, via de mange justeringsmuligheder. Afhængig af størrelse kan x:panda 
desuden monteres på flere forskellige understel til både indendørs- og udendørs brug. Se eksempler på stel nedenfor.

En stabil og funktionel base

En ny måde for brugerne at 
være involverede uden at gå på 
kompromis med komfort
For alle børn og unge har en korrekt positionering 
og komfortabel sidestilling en positiv indflydelse på 
muskeltonus, og dermed fremmes barnets evne til at 
udføre aktiviteter og opnå kontrollerede bevægelser af 
ekstremiteter og hoved. En række forskellige funktioner 
i sædet er udviklet for at skabe den bedst mulige 
siddestilling i forhold til den enkelte brugers behov for 
positionering.

HIGH LOW:XO UNDERSTEL STINGRAY UNDERSTEL COMBI FRAME:X UNDERSTEL STRONG BASE 

Simon, 6 år gammel
Nyder x:panda 
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Unik og multijusterbar
Udviklingen af R82 x:panda er stadig baseret på de velkendte funktioner såsom den 
dynamiske ryg, rygvinkling, multijusterbarhed og fleksibilitet mht. at kunne vokse med 
barnet. X:panda blev udviklet med et specielt fokus på ryggens leddeling i forhold til 
sædet. Målet var at skabe et sædesystem, som bevæger sig i harmoni med kroppen. Den 
dynamiske ryg gør det muligt for barnet at strække sig og skubbe sig bagud med minimal 
modstand og derefter vende tilbage til den oprindelige siddestilling. Multijusterbarheden af 
sædet gør det muligt individuelt at tilpasse placering og understøttelse af benene, justere 
ryghøjde og -vinkling, samt justere sædebredde og -dybde for at imødekomme barnets 
størrelse og funktionsniveau.

Dynamisk ryg
Konfigurationen med gasfjeder  
besluttes på baggrund af barnets 
størrelse og med hvor stor kraft 
barnet presser tilbage. En ikke- 
dynamisk gasfjeder fås som 
tilbehør.

Størrelser
x:panda fås i 4 størrelser, som 
hver især kan indstilles i 3 forskel-
lige sædebredder. Med overlap 
i størrelserne er det altid muligt 
at få den rette størrelse til det 
konkrete barn.

Rygvinkling
Omdrejningspunktet er tæt på 
aksen for hofteleddenes anato- 
miske omdrejning. Det betyder, at 
ryglænet bevarer den korrekte  
position og minimerer shear.

Voksemuligheder
Sædet kan vokse med barnet ved 
individuel tilpasning af bredde, 
dybde og ryghøjde. Dermed kan 
sædet, ved gentilpasninger, 
anvendes af det samme barn i 
længere tid.

KLIK FOR AT SE VIDEO OM MULTI-
JUSTERBARHED OG VÆKST

KLIK FOR AT SE VIDEO OM 
VINKLING OG DYNAMISK RYG

Til brug i hjemmet, 
institutioner eller 

andet

SCAN KODEN FOR AT SE VIDEO OM 
MULTIJUSTERBARHED OG VÆKST

SCAN KODEN FOR AT SE VIDEO OM 
VINKLING OG DYNAMISK RYG
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Måleskema

x:panda mål str. 1 str. 2 str. 3 str. 4

Effektiv sædebredde (str. S, M, L) 160, 200, 240 mm 200, 240, 280 mm 260, 310, 360 mm 340, 400, 460 mm

Bredde, lår (str. S, M, L) 70, 90, 110 mm 100, 120, 140 mm 120, 145, 170 mm 130, 190, 250 mm

Effektiv sædedybde 160 - 260 mm 220 -330 mm 260 - 390 mm 380 - 530 mm

Ryghøjde 270 - 370 mm 320 - 420 mm 350 - 470 mm 500 - 710 mm

Rygbredde, top 230 mm 280 mm 330 mm 35 +5 mm

Total bredde med begge ben i 
max. abduktion (str. S, M, L)

310, 350, 390 mm 380, 420, 460 mm 470, 520, 570 mm 590, 650, 710 mm

Armlænshøjde 100-165 mm 100-165 mm 100-165 mm 100-165 mm

Max. længde fra ryglæn  
til forkant af armlæn

140 mm 140 mm 180 mm 350 mm

Rygvinkel -5° - +30° -5° - +30° -5° - +30° -5° - +30°

Abduktionsvinkel, hvert ben 
* str. 1 i den mindste position

0° - 15° 
0° - 8°

0° - 15° 0° - 15° 0° - 15°

Total vægt, sæde 6,5 kg 8,5 kg 11 kg 13 kg

Max. brugervægt 30 kg 30 kg 60 kg 80 kg

Max. brugervægt ved transport 30 kg 30 kg 60 kg 75 kg

Ca. minimumshøjde, bruger 650 mm 850 mm 1000 mm 1390 mm

Ca. maximumshøjde, bruger 1050 mm 1280 mm 1430 mm 1800 mm

Konfiguration i forhold til behov
GASFJEDERSÆDE

STANDARD LARGESTANDARD MEDIUMSTANDARD

FIXLOCKS TILPASNING TIL BARNETS VÆKST

SMALL
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Opnå den mest optimale siddestilling med x:panda



Bestilling
x:panda sædeenhed
Sort

Str. 1 Small HMI-nr. 111001 318910111-02
Str. 1 Medium HMI-nr. 111001 318910112-02
Str. 1 Large HMI-nr. 111001 318910113-02
Str. 2 Small HMI-nr. 111002 318910121-02
Str. 2 Medium HMI-nr. 111002 318910122-02
Str. 2 Large HMI-nr. 111002 318910123-02
Str. 3 Small HMI-nr. 111003 318910131-02
Str. 3 Medium HMI-nr. 111003 318910132-02
Str. 3 Large HMI-nr. 111003 318910133-02
Str. 4 Small HMI-nr. 111004 318910141-02
Str. 4 Medium HMI-nr. 111004 318910142-02
Str. 4 Large HMI-nr. 111004 318910143-02

Ryghynder
Farvekode: xx = 60: sort, 64: pink (kun str. 1-3), 65: rød, 66: blå, 67: limegrøn

Ryghynde, small str. 1 318912211-xx
Ryghynde, medium str. 1 318912212-xx
Ryghynde, large str. 1 318912213-xx
Betræk til ryghynde, small str. 1 318912411-xx
Betræk til ryghynde, medium str. 1 318912412-xx
Betræk til ryghynde, large str. 1 318912413-xx

Ryghynde, small str. 2 318912221-xx
Ryghynde, medium str. 2 318912222-xx
Ryghynde, large str. 2 318912223-xx
Betræk til ryghynde, small str. 2 318912421-xx
Betræk til ryghynde, medium str. 2 318912422-xx
Betræk til ryghynde, large str. 2 318912423-xx

Ryghynde, small str. 3 318912231-xx
Ryghynde, medium str. 3 318912232-xx
Ryghynde, large str. 3 318912233-xx
Betræk til ryghynde, small str. 3 318912431-xx
Betræk til ryghynde, medium str. 3 318912432-xx
Betræk til ryghynde, large str. 3 318912433-xx

Ryghynde, small str. 4 318912241-xx
Ryghynde, medium str. 4 318912242-xx
Ryghynde, large str. 4 318912243-xx
Betræk til ryghynde, small str. 4 318912441-xx
Betræk til ryghynde, medium str. 4 318912442-xx
Betræk til ryghynde, large str. 4 318912443-xx

Sædehynder
Farvekode: xx = 60: sort, 64: pink (kun str. 1-3), 65: rød, 66: blå, 67: limegrøn

Sædehynde, small str. 1 318911211-xx
Sædehynde, medium str. 1 318911212-xx
Sædehynde, large str. 1 318911213-xx
Betræk til sædehynde, small str. 1 318911411-xx
Betræk til sædehynde, medium str. 1 318911412-xx
Betræk til sædehynde, large str. 1 318911413-xx
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, small str. 1 318910251-60
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, medium str. 1 318910252-60
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, large str. 1 318910253-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, small str. 1 318910451-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, medium str. 1 318910452-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, large str. 1 318910453-60

Fortsættes næste side
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Sædehynder (fortsat fra forrige side)

Sædehynde, small str. 2 318911212-xx
Sædehynde, medium str. 2 318911222-xx
Sædehynde, large str. 2 318911223-xx
Betræk til sædehynde, small str. 2 318911421-xx
Betræk til sædehynde, medium str. 2 318911422-xx
Betræk til sædehynde, large str. 2 318911423-xx
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, small str. 2 318910261-60
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, medium str. 2 318910262-60
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, large str. 2 318910263-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, small str. 2 318910461-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, medium str. 2 318910462-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, large str. 2 318910463-60

Sædehynde, small str. 3 318911231-xx
Sædehynde, medium str. 3 318911232-xx
Sædehynde, large str. 3 318911233-xx
Betræk til sædehynde, small str. 3 318911431-xx
Betræk til sædehynde, medium str. 3 318911432-xx
Betræk til sædehynde, large str. 3 318911433-xx
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, small str. 3 318910271-60
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, medium str. 3 318910272-60
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, large str. 3 318910273-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, small str. 3 318910471-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, medium str. 3 318910472-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, large str. 3 318910473-60

Sædehynde, small str. 4 318911241-xx
Sædehynde, medium str. 4 318911242-xx
Sædehynde, large str. 4 318911243-xx
Betræk til sædehynde, small str. 4 318911441-xx
Betræk til sædehynde, medium str. 4 318911442-xx
Betræk til sædehynde, large str. 4 318911443-xx
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, small str. 4 318910281-60
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, medium str. 4 318910282-60
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, large str. 4 318910283-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, small str. 4 318910481-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, medium str. 4 318910482-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, large str. 4 318910483-60

Inkontinensbetræk til sæde- og ryghynder
Kan aftørres eller vaskes. Fås i farven sort. Findes til alle rygpuder og sædepuder med abduktion.

x:panda, inko. betræk sædehynde, small str. 1 318911411-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, medium str. 1 318911412-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, large str. 1 318911413-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, small str. 2 318911412-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, medium str. 2 318911422-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, large str. 2 318911423-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, small str. 3 318911431-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, medium str. 3 318911432-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, large str. 3 318911433-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, small str. 4 318911441-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, medium str. 4 318911442-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, large str. 4 318911443-82

x:panda, inko. betræk ryghynde, small str. 1 318912411-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, medium str. 1 318912412-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, large str. 1 318912413-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, small str. 2 318912421-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, medium str. 2 318912422-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, large str. 2 318912423-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, small str. 3 318912431-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, medium str. 3 318912432-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, large str. 3 318912433-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, small str. 4 318912441-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, medium str. 4 318912442-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, large str. 4 318912443-82

www.etac.dk  R82 | x:panda 13



R82 | a part of Etac

Tilbehør og reservedele

Mellemplade til ryg til x:panda str. 4
Udfylder afstanden mellem sæde og ryg.

Str. 4............................................318910406-4

Mellemplade til ryg x:panda str. 1-3 
Udfylder afstanden mellem sæde og ryg.

Str. 1. ................................................318910406-1
Str. 2. ................................................318910406-2
Str. 3. ................................................318910406-3

Fast stang til ryg
Fikserer ryglænet i 90° position.

Str. 1 + 2 ........................................ 318911501
Str. 3............................................... 318911503
Str. 4............................................... 318911504

Hovedstøtte  
For at støtte og korrigere hovedets stilling. 
F.eks nødvendig ved bagudkipning. For yder-
ligere information henvises til vores hjemme-
side, afsnittet om hovedstøtter under Barn/
junior.

Rygforlænger
Sort.

Str. 1 ........................................318910655-160
Str. 2 ........................................318910655-260
Str. 3 ........................................ 318910655-360
Betræk til str. 1 ....................... 318910652-160
Betræk til str. 2 .......................318910652-260
Betræk til str. 3 ....................... 318910652-360

Ryg Kit
Bruges når der ønskes en lavere ryg.

Str. 1 .............................................. 318910409-1
Str. 2 ............................................. 318910409-2
Str. 3 .............................................. 318910409-3
Str. 4 .............................................318910409-4

Gasfjeder kit til ryg
Dynamisk eller ikke-dynamisk.

Dynamisk str. 1+2, 50N ................. 318911050
Dynamisk str. 1+2, 100N* ............. 318911100
Dynamisk str. 1+2, 150N ............... 318911125
Dynamisk str. 3, 150N* ................. 318911150
Dynamisk str. 3, 250N ................... 318911250
Dynamisk str. 3, 300N ................... 318911300
Dynamisk str. 4, 350N* ..............318911350-4
*Monteret som standard
Ikke-dynamisk str. 1+2 ................... 318911001
Ikke-dynamisk str. 3 ....................... 318911002

Kaleche
Sort.

Str. 1 ................................................. 318740110
Str. 2 ................................................. 318740120
Beslag for montering  .....................319589100
(Til x:panda str. 1-3)
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Tilbehør og reservedele

Snaplås til faste og svingbare sidestøtter
Inkl. betræk, sæt.

Type 1-4 og 6 ...........................318910702-30
Type 5 .......................................318910702-40

Veste og seler
Til at sikre god støtte og korrekt positionering. 
For yderligere information henvises til vores 
hjemmeside, afsnittet om Veste og seler under 
Barn/junior.

Faste sidestøtter
Inkl. betræk, sæt.
Type 0 (B11 x H7 cm) ................ 318910301-0 
Type 1 (B11 x H7 cm) ................ 318910301-1
Type 2 (B10 x H10 cm) ............. 318910301-2
Type 3 (B12 x H14 cm) ............. 318910301-3
Type 4 (B16 x H9 cm) ................ 318910301-4
Type 5 (B16 x H15 cm) ............. 318910301-5
Type 6 (B12 x H14 cm) ............. 318910301-6
Betræk til type 0, sæt .......... 318910301-060 
Betræk til type 1, sæt ...........318910301-160
Betræk til type 2, sæt ...........318910301-260
Betræk til type 3 + 6, sæt ... 318910301-360
Betræk til type 4, sæt .......... 318910301-460
Betræk til type 5, sæt .......... 318910301-560
Betræk til type 6, sæt .......... 318910301-660

Svingbare sidestøtter
Sikrer præcis positionering af truncus. For 
yderligere information henvises til vores 
hjemmeside, afsnittet om siddestøtter under 
Barn/junior

Gearsystem
Forbinder sæde og ryg. Rygvinkling.

Str. 1 + 2, venstre ......................... 31128140-1
Str. 1 + 2, højre ............................. 31128141-1
Str. 3, venstre ................................ 31128140-3
Str. 3, højre .................................... 31128141-3
Str. 4, venstre ................................ 31128140-4
Str. 4, højre .................................... 31128141-4

Beslag til fixlocks, sæt

Str. 1-3 ........................................... 318910260
Str. 4 ............................................318910260-4

Overarmsstøtter
Støtter overarmen. Kan justeres i højde og 
bredde. For montering på faste sidestøtter. 

Str. 1 (B10 x H13 cm) ................318910407-11
Str. 2 (B12 x H19 cm) ............... 318910407-22
Betræk til str. 1 ....................... 318910407-161
Betræk til str. 2 ....................... 318910407-261

Justerbare overarmsstøtter
Giver brugeren tryghed og ekstra støtte for 
overarmen.

Str. 1 (B14 x H18 cm) ................318910407-10
Str. 2 (B19 x H29 cm) ............... 318910407-20
Betræk til str. 1 ...................318910407-10160
Betræk til str. 2 .................. 318910407-20260
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Polstring til borde
Blød og glat overflade, der nemt kan tørres af.

Polstring (sæt over/under)  
Passer til bord str. 1
(svingbart og fast) .....................318910725-10
Polstring (under bordet)  
Passer til bord str. 1
(svingbart og fast) ...................318910725-10B
Polstring (ovenpå bordet)  
Passer til bord str. 1
(svingbart og fast) ................... 318910725-10T
Polstring (sæt over/under)  
Passer til bord str. 2+3 (fast)  
og str. 2 (svingbart) ................ 318910725-20B
Polstring (under bordet)  
Passer til bord str. 2+3  
(fast) og 2 (svingbart) ............. 318910725-20B
Polstring (ovenpå bordet)  
Passer til bord str. 2+3 (fast)  
og str. 2 (svingbart ....................318910725-20

Gribebøjle til bord

One size .......................................... 318910750

Tilbehør og reservedele

Bord
Bordet leveres i gråt, og kan fås med 1 eller 2 
monteringsstænger.

1 monteringsstang, svingbart
Str. 1 (60 x 52 cm) ...................... 318910720-1
Str. 2 (61 x 56 cm) ...................... 318910720-2

2 monteringsstænger
Str. 1: 60 x 52 cm ........................ 318910725-1
Str. 2+3: 61 x 56 cm .................... 318910725-2 
Str. 4: 65 x 59 cm (firkantet) ....... 318910725-3

Betræk for armlæn
Sort.

Str. 1-2. ......................................... 318910615-20
Str. 3. ............................................. 318910616-20

Armstøtter til bord
Støtter underarm og albue.

One size (B17 x L34 cm) ................ 318910730 

Armlæn str. 4
Justerbar i højden. Kun til str. 4.

Str. 4 med dobbelt stang  
(8 x 32 x 38 cm) ............................. 318910618
Kit for nye armlæn på gl. x:panda  
(kun dobbelt stang) ........................ 318910613
Str 4 med enkelt stang ................... 318910619

Armlæn str. 1-3
Armlæn til str. 1-3 er med enkelt stang. Juster-
bar i højde og vinkel.

Str. 1 (8 x 23 x 23 cm) ................. 318910615-1
Str. 2 (8 x 26 x 28 cm) ................. 318910616-1
Str. 3 (8 x 29 x 33 cm) ................. 318910617-1
Kit for ny version armlæn ................318910613
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Tilbehør og reservedele

Indvendige knæstøtter
Inkl. betræk, sæt.

Str. 1+2 .....................................318910402-10
Str. 3 ..........................................318910402-20
Str. 4 ..........................................318910402-40
Betræk, sæt str. 1+2 ............ 318910402-1160
Betræk, sæt str. 3 .................318910402-2260 
Betræk, sæt str. 4 .................318910402-4460

Hoftestøtte med pude
(kun til x:panda str. 4).

Hoftestøtte til armlæn med 2 monteringsstænger 
(8,5 x 19 x 3,5 cm) ................. 318910404-44
Hoftestøtte til armlæn med 1 monteringsstang 
(8,5 x 19 x 1,3 cm) ...................318910404-45

Udvendige knæstøtter
Inkl. betræk, sæt.

Str. 1.........................................318910403-10
Str. 2.........................................318910403-20
Str. 3........................................ 318910403-30
Str. 4........................................ 318910403-40
Betræk, sæt str. 1 ................. 318910403-1160
Betræk, sæt str. 2 .................318910403-2260 
Betræk, sæt str. 3 .................318910403-4460
Betræk, sæt str. 4 .................318910403-4460

Hoftestøtte
Inkl. betræk, sæt.

Str. 1+2 ....................................318910404-10
Str. 3........................................ 318910404-20
Str. 4........................................ 318910404-40
Betræk, sæt str. 1+2 ............ 318910404-1160
Betræk, sæt str. 3 .................318910404-2260 
Betræk, sæt str. 4 .................318910404-4460

Aktivitetsbøjle til bord 

Str. 1-3 .............................................318910740

Mellemstykke til sæde 
Isættes når sædebredden ændres.

Str. 1+2 medium .................................3175081
Str. 1+2 large ......................................3175086
Str. 3 medium ......................................3175082
Str. 3 large ...........................................3175087
Str. 4 medium ......................................3175083

Sædekiler
For kontrol og bedre positionering (sæt).

Str. 1S, sæt (6 cm) ...................... 318910400-1
Str. 1M+2S (8 cm) ........................318910400-2
Str. 1L+2M (10 cm) ......................318910400-3
Str. 2L+3M (12 cm)......................318910400-4
Str. 3L (15 cm)..............................318910400-5
Str. 4S (30,5 cm) .......................318910400-11
Str. 4M (30,5 cm) ......................318910400-12
Str. 4L (30,5 cm) .......................318910400-13

Polstringspuder
Polstring til ind- og udvendige knæstøtter, samt 
til hoftestøtterne. Par.

Str. 1 (Tykkelse 2 cm) ........... 318910404-PAD1
Str. 2 (Tykkelse 2 cm) ........... 318910404-PAD2 
Str. 3 (Tykkelse 2 cm) ........... 318910404-PAD3
Str. 4 (Tykkelse 2 cm) ........... 318910404-PAD4
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Tilbehør og reservedele

Abduktionsklods, polstret
Med polstring og betræk. Der kan lægges et 
ekstra lag polstring på klodsen, for at gøre den 
blødere og større. Monteres foran på sædet 
med et ganter greb.

Str. 1+2 (17 x 7 x 17 cm) ..........318910408-10
Str. 3+4 (24 x 9 x 22 cm) ............ 18910408-20
Betræk str. Small ..................... 3195430-10260
Betræk str. Large ..................... 3195430-20260

Abduktionsklods
Udført i pur. Nem aftagelig.

Str. 0 (9 x 4,5 x 7 cm) ..................318910408-0
Str. 1 (9 x 9 x 9 cm) .....................318910408-1
Str. 2 (9 x 9 x 12 cm) ...................318910408-2
Str. 3 (9 x 9 x 15 cm) ...................318910408-3
Str. 4 (9 x 9 x 18 cm) ...................318910408-4
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R82 High-low:x indestel

R82 High-low:x udestel

R82 Strong Base

R82 Multi Frame

R82 Combi Frame:x

Etac tilbyder mange muligheder for stel til x:panda.  
Se alle mulighederne i brochuren "Stel" eller på vores hjemmeside 

www.etac.dk
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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. 

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


