
Benstöd 

Amputationsstödet är snabbt omvandlat
till ett benstöd med enkel fastsättning 
Swing-away. Samma enhet för både 
vänster och höger sida - enkel montering.

Passar alla Combistolar 

Amputationsstöd 

 

Förlängningsdyna för benstöd 
Artikelnr. 201060004 
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COMBI 
Duschstol
Tillbehör 

Fotstöd 

Vi rekommenderar att fotstöd alltid används 
tillsammans med Combistolarna. Justerbar i 
höjd via SnapLock  - 4 hål / positioner. 
Löstagbart. Undansvängbart.Sväng in för att 
fällas ned. Vänd upp polypropolene fotplattorna. 
Rostfria stålrör. 

Passar alla Combistolar 

Fotstöd 
Artikelnummer: 200810004 

 

Häl- & vadband 

Rekommenderas som standardtillbehör för Combi Tilt- och 
Turnmodeller. Förhindrar användarens fötter  att fastna bakom 
fotstöd. Består av två delar. Montera på höger och vänster fotstöd. 
Koppla ihop delarna med kardborrelås. Nylon. 

Passar alla Combi Stolar 

Häl- & vadband 
Artikelnummer:. 200384004 
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Hel sits

Passar löst ovanpå vanliga sitsen
Stolen kan nu användas som en transportrullstol.

Passar alla Combistolar

Hel sits  
Artikelnr: 853.100.604. Svart. 

Uppsamlingskärl

Nyckelformad: passar alla Combistolar.
Rund:  passar alla Combi Stolar utom
Combi Turn.

Rund hink med vattenspår   Nyckelhålsformad hink
Artikelnr. 853100033   Artikelnr:. 853100034
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Tillbehörsprogram för 
Combi Duschstolar
Ett omfattande sortiment av tillbehör gör att Combi kan anpassas   

Huvudstöd: Standardmodell

Huvudstödet är format för optimalt nackstöd. Tillverkat av 
vadderande polyuretanmaterial för extra komfort.
Justerbar i höjd: 25 cm upp och ner. 
Vinkeljustering: 45 ° bakåt, 180 ° framåt  
Vi rekommenderar att huvudstöd alltid används tillsammans med
Combi Tiltstolar.
 
Monteras på ryggstöd till alla Combistolar.
Kudde/ Yttre bredd: 23 cm 
Kudde/ Höjd: 13,5 cm 

Huvudstöd: Standardmodell
Artikelnummer:. 200360004

Högt ryggstöd mjukt

Ger extra stöd, t.ex. för långa personer. Integrerad lägre
höftstöd. Mjukt vadderat, konstläder. Monteras enkelt på
ryggstödets ram. Kan användas med
nackstöd.

Passar Combi tilt 
Höjd: 70 cm 

Högt ryggstöd
Artikelnummer:. 201121314

Sits med framåttilt

Rekommenderas exempelvis för höftopererade
patienter som inte kan eller bör sitta med 90 ° 
höftvinkel. Sitsen vinkeljusteras genom att 
lyfta den bakre delen av sätet och placera 
justeringsstiften i önskat läge. 
Sitsvinkel: 5 ° och 10 framåt °.

Passar alla Combistolar utom Combi Tilt och
Combi Turn.

Sits med framåttilt  
Artikel nr:. 201.120.040. Svart.  

Vadderat höftbälte

Förhindrar att man glider framåt. 
Fästs på sidan av ryggstödets ram.
Lås med säkerhetsspänne.
Längd justerbart. Vadderat syntetmaterial.

Passar alla Combi Stolar
Bredd x Längd: 7,5 x 50-120 cm 

Vadderat höftbälte
Artikelnummer:. 200382004

Barriär

Rekommenderas för användare som är instabila eller sitter oroligt 
i stol. Barriären kan öppnas på två sätt: parallellt med armstöden 
respektive uppåt Från vänster sida, öppna baren, svängbara 
parallella med armstöd, och lås på baksidan av armstödet. 
Från den högra sidan, öppna baren, lyfta upp och över.
Vi rekommenderar att barriären används med 
vinkelfasta/låsta armstöd.

Passar alla Combistolar med standard bredd.

Barriär  
Artikel nr:. 201.040.314. Vit / svart

 

Armstödslås

Låser det uppfällbara armstödet i horisontellt läge och förhindrar
användaren från att dra upp det. Rekommenderas för användning på
Combi Tilt.

-

Passar alla Combisttolar.

Armstöd Lås
Artikelnummer:. 201030310

Bålstöd

Justeras med ratt. Swing-away.
Manuell höjdjustering i 3 lägen. 
Kupade polyuretandynor kan längdjusteras i 4 lägen.

 

Passar alla Combistolar.
Standardmodell/ Bredd: 30-36 cm
Bred modell / Bredd: 36-42 cm 
Höjd/ sätets sittyta till överkant 33-37 cm 

Bålstöd / Standard / Höger   Bålstöd / Standard / Vänster
Artikelnr: 201070314   Artikelnr: 201072314

Amputationsstöd

Undansvängbart. Rostfri stålram. Kupad polyuretandyna. Samma
enhet för både vänster och höger sida - enkel montering.

Polyuretandyna:
Bredd: 21,5 cm 
Djup: 16,5-20 cm 

Amputationsstöd
Artikelnummer:. 201060004


