BALANCE

Användarläge.
Ger ett stabilt stöd vid förflyttning och sittande läge.

Familjeläge.
Stöden bortfällda och toaletten kan användas av vem
som helst.

Balance – stabilitet och
trygghet i sittandets stund
Balance är framtagen för barn och vuxna som har svårt att upprätthålla balansen i stående och
sittande läge. Arm- och fotstödet ger ett tryggt stöd för hela kroppen, och de flexibla stödhandtagen underlättar förflyttning till och från toalettstolen.
Balance är både lätthanterlig och lättmonterad, och kan vid behov medtas på exempelvis en
resa då familjen planerar att vara borta ett längre tag. Balance är också vanligt förekommande på
skolor och andra offentliga platser, och eftersom det är enkelt att vika undan stöden är dessa inte
i vägen för någon som inte behöver dem.
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BALANCE

Exempel på användningsområden där Balance ger
ett stabilt och tryggt stöd:

-- Vid av- och påstigning inför toalettbesök, där de främre stödhandtagen
ger ett stabilt stöd.
-- Vid förflyttning till och från toalettstolen.
-- Tryggt sittande tack vare fotpall,
stabila armstöd på sidorna samt
stödhandtag som användaren kan
luta sig emot.
-- Tack vare alla tillbehör och att Balance
är ett modulsystem, går den lätt att
anpassa efter allas behov och förutsättningar.

Därför väljer användarna Balance
-- Passar hela familjen.

-- Lätt att ändra utifrån användarens behov.

-- Passar alla, oavsett ålder och storlek.

-- Tillverkad i lackerat rostfritt stål.

-- Kan tas med vid vistelse utanför hemmet.

-- Gummidetaljer i polyuretan utan latex.
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BALANCE MODELL 5

Modell 4, art. nr. 10 104

-A
 rmstöd rak, 425 mm
mellan armstöden

- Armstöd duo, 350 alt. 500 mm
mellan armstöden

- Fotpall

- Fotpall

- Benstativ och sittring

- Benstativ och sittring

Modell 2, art. nr. 10 102

Modell 5, art. nr. 10 105

- Armstöd

rak, 425 mm
mellan armstöden

- Armstöd duo, 350 alt. 500 mm
mellan armstöden

- Fotpall

- Fotpall

- Stödhandtag

- Stödhandtag

- Benstativ och sittring

- Benstativ och sittring

Modell 3, art. nr. 10 103

Modell 6, art. nr. 10 106

- Armstöd rak, 425 m
mellan armstöden

- Armstöd duo, 350 alt. 500 mm
mellan armstöden

- Stödhandtag

- Stödhandtag

- Benstativ och sittring

- Benstativ och sittring

Modell 7, art. nr. 10 107

Modell 9, art. nr. 10 109

- Armstöd omslutande, 425 mm

-A
 rmstöd duo mini, 350 alt.
500 mm mellan armstöden

- Fotpall
- Benstativ och sittring

BALANCE

Modell 1, art. nr. 10 101

- Fotpall
- Benstativ och sittring

Modell 8, art. nr. 10 108

Modell 10, art. nr. 10 110

-A
 rmstöd omslutande, 425 mm

- A
 rmstöd duo mini, 350 alt.
500 mm mellan armstöden

- Benstativ och sittring

- Fotpall
- Stödhandtag
- Benstativ och sittring

Komponenter:
-- Benstativ 		
-- Sittring standard
-- Armstöd rak, par
-- Armstöd duo, par
-- Armstöd omslutande, par
-- Armstöd duo mini, par
-- Stödhandtag, par
-- Fotpall 		
-- Fotpallsersättare

art. nr. 10 002
art. nr. 10 041
art. nr. 10 052
art. nr. 10 053
art. nr. 10 051
art. nr. 10 084
art. nr. 10 054
art. nr. 10 039
art. nr. 10 038

Max belastning: Armstöd 130 kg, stödhandtag 130 kg, fotpall 60 kg

Svan Care

21

BALANCE

För de allra minsta kan det vara högt att kliva upp till
fotpallens högsta läge. Med minipallen placerad på
fotpallen, kan barnet lättare ta sig upp.

Med minipallen placerad på fotpallen, får även de minsta
barnen ett bra fotstöd.

Balance med tillbehöret bordsskiva

Balance med tillbehöret bordsskiva

Balance med tillbehöret RIK-stöd och assistentpall

Balance med tillbehöret ryggkudde och hålförminskare
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BALANCE
Tillbehör:
Bordsskiva, komplett

Bordsskiva

Benförlängare

Sittring standard

Art. nr. 10 126
600 x 315 mm

Art. nr. 10 127
600 x 315 mm

Art. nr. 10 087
Höjer 65 mm

Art. nr. 10 041

RIK skiva

RIK stöd

Art. nr. 10 542
B. 170 mm, L. 340 mm

Art. nr. 10 515
B. 90 mm, L. 160 mm

Art. nr. 10 538
Kateterhållare med tub,
art. nr. 10 540

Art. nr. 10 541

Hålförminskare
mellan, plan

Hålförminskare
liten, plan

Hålförminskare
extra liten

Hålförminskare
liten med höga kanter

Art. nr. 10 046
B. 170 mm, L. 262 mm

Art. nr. 10 047
B. 143 mm, L. 255 mm

Art. nr. 10 050
B. 140 mm, L. 163 mm

Art. nr. 10 049
B. 146 mm, L. 193 mm

Ryggkudde

Mjuksits för
sittring standard

Minipall

Kateterhållare

Assistentpall

Alkali ph
min 6

Art. nr. 10 035, H. 250 mm
B. 360 mm D. 100 mm

Art. nr. 10 399

Art. nr. 10 132, H. 100 mm
B. 370 mm D. 150 mm
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