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Varenr. Hoftebelter 2pkt m/ trykknappspenne 4 størrelser
HB235XS-A2 Hoftebelte X-Small 2pkt polstret BodyPoint m/metallås - ett drag fra midten pad 38 cm

HB205S-A2 Hoftebelte Small 2pkt polstret BodyPoint m/trykknappspenne - ett drag fra midten pad 36 cm

HB205M-A2 Hoftebelte Medium 2pkt polstret BodyPoint m/trykknappspenne - ett drag fra midten pad 46 cm
HB205L-A2 Hoftebelte Large 2 pkt Bodypoint m/trykknappspenne - ett drag fra midten pad 62 cm
Varenr Hoftebelter 4pkt m/ trykknappspenne 4 størrelser 
HB435XS-A2 Hoftebelte X-Small 4 pkt Bodypoint m/metallås - ett drag fra midten pad 38 cm
HB405S-A2 Hoftebelte Small 4pkt  BodyPoint m/trykknappspenne - ett drag fra midten pad 36 cm
HB405M-A2 Hoftebelte Medium 4pkt  BodyPoint m/trykknappspenne- ett drag fra midten pad 46 cm
HB405L-A2 Hoftebelte Large 4pkt BodyPoint m/trykknapp penne - ett drag fra midten pad 62 cm

Varenr. Hoftebelter 2pkt m/Rehab lås 2 str + 2 str forberedt for sub asis
HB115M-A2 Hoftebelte 2pkt Bodypoint Medium m/ Rehab lås -ett drag fra midten pad 46 cm
HB115L-A2 Hoftebelte 2pkt Bodypoint Large m/ Rehab lås -ett drag fra midten pad 62 cm
HB551M-A2 Hoftebelte 2pkt Bodypoint Medium m/Rehab lås f/sub asis- ett drag fra midten 
HB551L-A2 Hoftebelte 2pkt Bodypoint Large m/Rehab lås f/sub asis- ett drag fra midten 
Varenr. Hoftebelter 4pkt m/Rehab lås 2 str + 2 str forberedt for sub asis
HB525M-A2 Hoftebelte 4pkt Bodypoint Medium m/Rehab lås - ett drag fra midten pad 46 cm
HB525L-A2 Hoftebelte 4pkt Bodypoint Large m/Rehab lås - ett drag fra midten pad 62 cm
HB555M-A2 Hoftebelte 4pkt Bodypoint Medium m/Rehab lås f/sub asis- ett drag fra midten 
HB555L-A2 Hoftebelte 4pkt Bodypoint Large m/Rehab lås f/sub asis- ett drag fra midten 

Bodypoint hoftebelte med rehab lås  
fåes i 2 og 4-punkts utgaver. 4-punkts 
utgaven kan anvendes i 60 graders vinkel,  
noe som eliminerer utskliding av stolen. 

Kjennetegn for belter med rehab lås:

• Slankere, rundere spenne
• Enkel å åpne med klaff (som flylås)
• Full bredde på polstring helt inntil spennen
• Leveres med stolfeste

Stramming av belte: et drag fra midten

Bodypoint hoftebelte med trykknappspenne 
fåes i 2 og 4-punkts utgaver. 4-punkts utgaven 
kan anvendes i 60 graders vinkel, noe som 
eliminerer utsklidig av stolen. Trykknappspennen 
er nyutviklet og oppleves mindre, smidigere, 
sterkere med utskiftbar spenne lokk hvis 
ufrivillig åpning av spennen ønskes eleminert.

Kjennetegn for trykknappspenne:

• Trykknapp i plastlokk
• Åpnes ved trykk i midten 
• Kan leveres med sikkerhetsdeksel som   
   hindrer ufrivillig åpning
• Leveres med stolfeste

Stramming av belte: et drag fra midten

Bodypoint hoftebelte med tykknappspenne/
plastspenne 2- og 4-punkts utgaver med 
drag fra sidene.  
Dette er en skikkelig problemløser da beltet  
muliggjør å stramme over en hoftekam av 
gangen. Velegnet ved rotasjon og/eller asymetri 
i hofte.

Kjennetegn for trykknappspenne:

• Trykknapp i plastlokk
• Åpnes ved trykk i midten 
• Kan leveres med sikkerhetsdeksel som   
   hindrer ufrivillig åpning
• Leveres med stolfeste

Stramming av belte: to drag fra sidene

Varenr. Hoftebelter 2pkt m/trykknappspenne lås 3 størrelser - to drag fra sidene
HB239XS-A2 Hoftebelte X-Small 2pkt BodyPoint m/metallås - to drag fra sidene pad 38 cm 
HB209S-A2 Hoftebelte Small 2pkt  BodyPoint m/trykknappspenne - to drag fra sidene pad 40 cm
HB209M-A2 HoftebelteMedium 2pkt  BodyPoint m/trykknappspenne - to drag fra sidene pad 46 cm
Varenr. Hoftebelter 4pkt m/trykknapp- /plast- spenne 4 størrelser - to drag fra sidene
HB439XS-A2 Hoftebelte X-Small 4 pkt Bodypoint m/metallås - to drag fra sidene  pad 38 cm
HB409S-A2 Hoftebelte Small 4pkt BodyPoint m/trykknappspenne - to drag fra sidene pad 40 cm
HB409M-A2 Hoftebelte Medium 4pkt BodyPoint  m/trykknappspenne- to drag fra sidene pad 46 cm
HB416-L62-B2 Hoftebelte Large 4pkt BodyPoint m/plastpenne - to drag fra sidene pad 62 cm

Hoftebelter Bodypoint
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Varenr Hoftebelter Bodypoint 2pkt med Swivel lås  NYHET
HB275-S32-A2 Hoftebelte 2pkt XS pad 32cm Swivel lås 1drag fra midten 
HB275-S38-A2 Hoftebelte 2pkt S pad 38cm Swivel lås 1drag fra midten 
HB275-M46-A2 Hoftebelte 2pkt M pad 46cm Swivel lås 1drag fra midten 
Varenr Hoftebelter Bodypoint 4pkt med swivel lås  NYHET
HB475-S38-A2 Hoftebelte 4pkt S pad 38cm Swivel lås 1drag fra midten 
HB475-M46-A2 Hoftebelte 4pkt M pad 46cm Swivel lås 1drag fra midten 

Bodypoint hoftebelte med swivel lås
fåes i 2 og 4-punkts utgaver. 4-punkts 
utgaven kan anvendes i 60 graders vinkel,  
noe som eliminerer utskliding av stolen. 

Kjennetegn for belter med swivel lås:

• Lav profil
• Solid
• Fordeler trykk
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Varenr. Sub-ASIS Pads 
LP402-2 Sub-ASIS Puter Bodypoint M/L, par

Sub-ASIS Puter

Sikkerhetsdeksel 

Varenr. Sikkerhetsdeksel
FS029C-1 Sikkerhetsdeksel X-Small for metallås (brukes på XS)
FS018C-1 Sikkerhetsdeksel Small/Medium for trykknapp Bodypoint 
FS019C-1 Sikkerhetsdeksel Large for trykknapp Bodypoint 

Sikkerhetsdeksel for beltelås
En sikker måtre å forhindre uønsket åpning 
av beltelåsen. Åpnes med blyant.

Med sikkerhetsdekslet kan beltelåsen 
fortsatt enkelt åpnes med en penn eller 
tilsvarende spiss gjenstand. På de nye 
beltene med trykknapp skiftes plastdekselet 
på beltespennen. Dette gjøres enkelt med 
skrutrekker eller lignende. 

Polstringspute 
Disse ekstra polstringsputene kan settes  
på beltene dersom man ønsker ekstra av-
lastning på ønskede steder.

Polstringspute

Varenr. Polstringspute Bodypoint 
LP304 Polstringspute Bodypoint (20cm) Small f/beltebredde 25mm, stk
LP305 Polstringspute Bodypoint (25cm) Medium f/beltebredde 38mm, stk
LP306 Polstringspute Bodypoint (30cm) Large f/beltebredde 50mm, stk
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Sub Asis puter kan kombineres med belter 
som er forberedt for dette (se bestilings-
data).  Sub Asis gir to faste kontaktspunkter 
med hoftekammen. Resultatet er klart 
forbedret stabilitet og bedre kontroll over 
rotasjon og feilstillinger, samt redusert trykk 
på mageregion og blære. 

I noen tilfeller løses utfordringen best ved 
bruk av Sub Asis bare på den ene siden.

Evoflex Hoftebelte

Evoflex et glimrende eksempel på ny-
tenkning fra Bodypoint. Mange brukere 
har utfordringer med å ha hoftebeltet lett 
tilgjengelig når man trenger det. I tillegg har 
hoftebeltet ofte en tendens til å havne under 
bruker ved forflytning eller ned mellom hjul 
på rullestol. 

Evoflex hoftebelte løser disse utfordringer 
på en elegant måte.

Varenr. Evoflex hoftebelter, 2 punkt

EB235XS Evoflex X-Small Hoftebeltebelt,  metallås - ett drag fra midten pad 38 cm
EB205M Evoflex Medium Hoftebelte m/trykknapp spenne - ett drag fra midten pad 46 cm
EB205L Evoflex Large Hoftebelte m/trykknapp spenne - ett drag fra midten pad 62 cm
EB225M Evoflex Medium Hoftebelte m/Rehab lås- ett drag fra midten pad 46 cm
EB225L Evoflex Large Hoftebelte m/Rehab lås- ett drag fra midten pad 62 cm
Beltefester - brukes kun der standard festene ikke måtte passe
HW312-KIT Monteringsbrakett, par H+V 
HW320-22-2 Båndklemme, Ø22mm (7/8"), sett av 2 stk
HW320-25-2 Båndklemme, Ø25mm (1"), sett av 2 stk
HW320-32-2 Båndklemme, Ø32mm (1-1/4"), sett av 2 stk
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Vest Stayflex  
- med innebygget stretch for optimal passform

Varenr. Vest Stayflex u/glidlås

SH311XS-M                      Vest Stayflex Bodypoint X-Small u/glidlås

Varenr. Vest Stayflex m/glidlås

SH310S-M                     Vest Stayflex Bodypoint Small m/glidlås

SH310M-M                        Vest Stayflex Bodypoint Medium m/glidlås

SH310L-M                     Vest Stayflex Bodypoint Large m/glidlås

SH310XL-M                      Vest Stayflex Bodypoint X-Large m/glidlås

Varenr. Vest Stayflex m/glidlås - smal modell

SH330M-M                     Vest Stayflex Bodypoint Medium - Smal modell m/glidlås

SH330L-M                        Vest Stayflex Bodypoint Large - Smal modell m/glidlås

SH330XL-M                        Vest Stayflex Bodypoint X-Large - Smal modell m/glidlås

Vest Stayflex 
En innovativ og dynamisk fiksering av  
overkroppen, designet for optimal komfort 
og fleksibilitet. Vesten er produsert i fleksi-
belt materiale som kan bevege seg med 
kroppen. Stayflex har yppelig passform som 
gir støtte på de rette stedene. Patentert  
design sørger for riktig støtte, glidelås og 
quick release fester gjør den enkel å ta av 
og på. Leveres i standard og smal utførelse. 
Smal utførelse er velegnet for kvinner. 
Vesten gir ikke ubehagelig press mot 
brystene.

Modell standard Modell smal

Mod std.
Varenr. Str. A B C D E
SH311XS-M XS
SH310S-M S 23 cm 13 cm 17 cm 41 mm 12 cm
SH310M-M M 30 cm 17 cm 20 cm 51 mm 13 cm
SH310L-M L 38 cm 20 cm 23 cm 57 mm 14 cm
SH310XL -M XL 46 cm 25 cm 27  cm 64 mm 17 cm
Mod. smal Str. A B C D E
SH330M -M M 30 cm 17 cm 20 cm 51 mm 89 mm
SH330L -M L 38 cm 20 cm 23 cm 57 mm 92 mm
SH330XL -M XL 46 cm 25 cm 27 cm 64 mm 95 mm

Str. Skulderbredde
XS 24 cm–28 cm
S 28 cm–33 cm
M 33 cm–41 cm
L 41 cm–48 cm

XL 48 cm–56 cm

Mål skulderbredde for å finne riktig størrelse
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Varenr. Ankelfiksering Bodypoint

FT205A Ankelfiksering Bodypoint m/ spenne X-Small, par

FT206A Ankelfiksering Bodypoint m/ spenne Small, par

FT202A Ankelfiksering Bodypoint m/ spenne Medium, par

FT203A Ankelfiksering Bodypoint m/ spenne Large, par

FT204A Ankelfiksering Bodypoint m/ spenne X-Large, par

Ankelfiksering
Bodypoint

Bodypoint ankelfiksering
Den patenterte løsningen for å stabilisere  
føttene samtidig som man tillater kontrollert 
bevegelse og foten fri.

Ankelmål: Diameter måles rett over ankelen.

Varenr. Skrittsele polstret/sittebukse

HB602 Skrittsele Bodypoint Small (23cm pute)

HB603 Skrittsele Bodypoint Medium (33cm pute)

HB604 Skrittsele Bodypoint Large (38cm pute)

3012018 Sittebukse Flexi Aktiv str 0-1

2012019 Sittebukse Flexi Aktiv str 1-2

Skrittsele
Polstret

Skrittseler
En skrittsele som er riktig plassert vil være 
gunstig mot å skli ut av stolen, samt holde 
benene sentrert. Den geniale strammings-
mekanismen gjør det enklere i daglig bruk.
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Str. Ankelmål
XS 14 cm–17 cm
S 17 cm–20 cm
M 19 cm–23 cm
L 22 cm–29 cm

XL 28 cm–33 cm

Ankelmål

Sittebukse

Skrittsele 
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Varenr. Skuldersele Trimline

SH231 Skuldersele Bodypoint Trimline Small

SH232 Skuldersele Bodypoint Trimline Medium

SH233 Skuldersele Bodypoint Trimline Large

Skuldersele Trimline

Skuldersele/vest PivotFit

Skuldersele/vest PivotFit
Nyutviklet unik skuldersele utstyrt med 
bevegelig swivel-spenne for optimal 
passform. Bidrar godt til oppreist sitte-
stilling, forbedret pust og hodekontroll.

Skuldersele Trimline
Er laget av to separate polstrede belter, og gir grunnlag 
for størst mulig bevegelses-frihet og respirajon. Kan 
monteres på to forskjellige måter, som ”ryggsekk”  
alternativt ”kryss”. Bildet under viser selen montert for 
å dra skulderpartiet bakover. Løsningen gir en oppreist 
posisjon, men kan være noe sjenerende for aktive 
rullestolsbrukere da den kan hindre noe armbevegelse. 
Bildet til høyre er en velegnet løsning der man ønsker 
å få skulderpartiet i rett linje for å hindre asymetri.

Str. Trimline
S 24 cm
M 29 cm
L 34 cm

Str. Skulderbredde
XXS 21 cm–24 cm
XS 24 cm–28 cm
S 28 cm–33 cm
M 33 cm–41 cm
L 41 cm–48 cm

XL 48 cm–56 cm

Mål skulderbredde for å finne riktig størrelse
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Varenr Skuldersele/vest PivotFit   NYHET

SH270XXS-B2 Skuldersele/vest PivotFit XXS dynamisk skulder br 21-24cm

SH270XS-B2 Skuldersele/vest PivotFit XS dynamisk skulder br 24-28cm

SH270S-B2 Skuldersele/vest PivotFit S dynamisk skulder br 28-33cm

SH270M-B2 Skuldersele/vest PivotFit M dynamisk skulder br 33-41cm

SH270L-B2 Skuldersele/vest PivotFit L dynamisk skulder br 41-48cm

SH270XL-B2 Skuldersele/vest PivotFit XL dynamisk skulder br 48-56cm
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Varenr. Brystbelte Monoflex

SH103XS Brystbelte Monoflex X-Small

SH103S Brystbelte Monoflex Small

SH103M Brystbelte Monoflex Medium

SH103L Brystbelte Monoflex Large

SH103XL Brystbelte Monoflex X-Large

Varenr. Universal Belte med elastikk

SP110S Universal Belte Bodypoint Small m/elastikk   (7,5 cm bredde)

SP110L Universal Belte Bodypoint Large m/elastikk   (11,5 cm bredde)

SP110XL Universal Belte Bodypoint XLarge m/elastikk (15 cm bredde)

Tilbehør

SP111S Forlengelsesstropp for str S (7,5 cm bredde)

SP111L Forlengelsesstropp for str L (11,5 cm bredde)

SP111XL Forlengelsesstropp for str XL (15 cm bredde)

Brystbelte Monoflex

Universal belte m/elastikk

Leggpolstring, bred

Bodypoint Monoflex mage og brystbelter.
Det perfekte dynamiske beltet for støtte av 
bryst og mageregion. Mykt, konfortabelt 
materiale gir akkurat riktig ”stretch”  
samtidig som man får tilstrekkelig støtte.
Låsing på hver side.

På bildet vises både Monoflex brystbelte og 
hoftebelte med rehab lås. Merk 
 plasseringen av hoftebeltet . Ofte en veldig 
gunstig plassering.

Det elastiske universalbeltet er fleksibelt, 
smart og enkelt. Avtagbar støtte for over-
kroppen, lår eller legger. 

Det er også et godt og praktisk posisjoner-
ingshjelpemiddel for terapeuter, pleieper-
sonell og pårørende. Kan videre brukes til 
fiksering av benene i forbindelse med  

Leggbånd med velcro feste. Velegnet de 
fleste rullestoler. 

sportsaktiviteter. Låses med velcro og 
kan enkelt betjenes med en hånd. Hull for 
tommelen sikrer godt grep selv med dårlig 
håndfunksjon. Kan kuttes til ønsket lengde.

Ved bruk av forlengerstropper kan beltet 
forlenges f.eks for bruk på større stoler.

Varenr Varenavn

AC002P  Leggpolster S (pute 28x15cm) sb31-38cm 

AC003P Leggpolster M (pute 38x20cm) sb38-48cm



Medema Norge AS - Stamveien 6 - 1481 Hagan -  Tlf: 67 06 49 00 - firmapost@medema.no -  www.medema.com

Bodypoint mai 2017


