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Forbedring af hverdagslivet!
x:panda: multijusterbart og modulopbygget sædesystem, der følger barnets vækst

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.

NYHED! 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 special-
tilpasse, da de kan tilskæres i 
ønsket form og størrelse.

NYHED! 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. Be-
træk kan påsættes armlænene.

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

NYHED! Hynder 
De nye hynder 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. 

NYHED! 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.

NYHED! Betræk
Forbedrede, slidstærke og behagelige 
betræk til sidestøtter, hoftestøtter samt 
indvendige og udvendige knæstøtter.

Laterale og mediale 
knæstøtter 
De udvendige og indvendige knæ- 
støtter muliggør en position mel-
lem 0 og 15 graders abduktion i 
hofteleddene.

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

KLIK FOR AT SE 
VIDEO OM UDVIK-
LINGEN AF X:PANDA

Ved køb af x:panda medfølger den lille søde maskot “Bamboo”  
Tilbuddet gælder resten af 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=bvmRxe5zvNo&list=PL0xLdFM4Wa4XGlW04phvZnUy7BN7YYMTo&index=0

