
Sitteproblemer Anbefalte løsninger med Fitform Nordic stol

Balanseproblemer, stort behov for 
posisjonering i stolen

• Viktig med riktig setebredde på stolen  (ikke for bred)  
• Velg stol MED TILT slik at bruk av ryggregulering  kan reduseres, bruk heller 

tilt 
• ILPM/ILPM Plus tilpasningsrygg (m.multitilpasnings/kyfosefunksjon,             

individuell plassering av sidestøtter)
• Elektrisk regulering av ryggoverdel samt elektrisk regulerbar korsryggstøtte 

(1118-1004) 
• APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering  (leveres med 

ROHO Quadtro justerbar flerkammerpute innbygd)

Balanseproblemer og kyfose • Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred)  
• Velg stol MED TILT slik at bruk av ryggregulering kan reduseres, bruk heller tilt 
• ILPM/ILPM Plus tilpasningsrygg (m.multitilpasnings/kyfosefunksjon,             

individuell plassering av sidestøtter) 
• Nakkepute nr 5 dråpeformet (1113-1026)    
• Elektrisk regulering av ryggoverdel (1118-1004) 

Balanseproblemer , mindre behov for 
posisjonering

• Viktig med riktig setebredde på stolen (ikke for bred)  
• Velg stol MED TILT slik at bruk av ryggregulering  kan reduseres, bruk heller 

tilt   
• ILP rygg (skumbasert med mulighet for individuell plassering av sidestøtter) 
• Multitilpasningsrygg med sidestøtte      

Kyfose • ILPM/ILPM Plus rygg (m.multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell
• plassering av sidestøtter) 
• Multitilpasningsrygg med sidestøtte
• Nakkepute nr 5 dråpeformet (1113-1026)

Scoliose / feilstillinger • ILPM/ILPM Plus rygg (med multitilpasnings/kyfosefunksjon, individuell
• plassering av sidestøtter)   

Trykksår sete (EPUAP grade 2) • Trykkavlastende sittepute Intelligel (gel) med Uniform eller Sarcotex trekk 
• APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering (leveres med ROHO 

Quadtro justerbar flerkammerpute innbygd) med Uniform eller Sarcotex trekk    
• Fit-Motion dynamisk sitte/antidecubitussystem (1105-1028  )                                                                                                            
• Stolen har plansete som standard, med fjæring som muligjør bruk av alle 

typer trykkavlastende puter i stolen uten tilpasning.

Risiko for trykksår sete • Trykkavlastende sittepute Intelligel (gel)                                                                                                                   
• APPR sete luftbasert for trykkavlastning og posisjonering 
       (leveres med ROHO Quadtro justerbar flerkammerpute innbygd)                                                                                             
• Trykkavlastende sittepute med minneskum 
• Uniform eller Sarcotex trekk 
• Fit-Motion dynamisk sitte/antidecubitussystem (1105-1028)
• Stolen har plansete som standard, med fjæring som muligjør bruk av alle 

typer trykkavlastende puter i stolen uten tilpasning

Risiko for trykksår rygg (nedre del) • Rygg med lag av minneskum (tilpasning) (1122-1029)    
• IPPM/multitilpasningsrygg med sidestøtte 
• APPR-rygg luftregulert

Risiko for trykksår på ben / legger • Benstøtte med ekstra minneskum (tilpasning) (1122-1027)

Risiko for trykksår på underarmer • Armlener med ekstra minneskum (tilpasning) (1122-1029)

Ingen håndfunksjon •  Stolen kan klargjøres med spesialelektronik for f.eks øyestyring eller andre 
former for spesialstyringer. Be om mer informasjon

Inkontinens og risiko for trykksår • Inkontinenstrekk   evt Sarcotex trekk                                                                                                                             
• Hele stol levert med "Stamskin" trekk   
• Trykkavlastende puter i skum, intelligel eller luft (APPR) med Sarcotex trekk 

Store personer med høy brukervekt • Setebredde 57cm med max brukervekt 175kg (std størrelse)
• Setebredde 63cm med max brukervekt 250kg (std størrelse)
• Spesialbestilt stol med setebredde 69, 75, 81 eller 87cm (250kg brukervekt)
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Sitteproblemer Anbefalte løsninger med Fitform Nordic stol

Lange personer • Ekstra dyp stol  sd49-59cm (sb51)  (stol har tilstrekkelig setehøyde justering   
sh40-60cm)    

• Ombyggingsett ekstra setedybde med sd 49-59cm (øvrige setebredder)                                                          
• Alternativ rygg med høyere rygghøyde  94 eller 104cm     
• Benstøtteforlenger (+8cm)

Små/korte  personer • Stol med rygghøyde 72cm 
• Ekstra lav setehøyde 36, 37, 38 ,39cm (ved bruk av ekstra lav setepute            

med Intelligel 
• Armlen Vario (lavere) (1113-1010/1113-1012) 
• Ekstra kort setedybde fra 38cm (1118-1005)   (Rygg med 2 alt 6cm tykkere       

polstring) - kortere sd på forspørsel                                     
• Viktig med riktig setebredde på stolen  (ikke for bred)   

Smale/tynne personer •  Stol med setebredde 45 (viktig med riktig setebredde)

Mentalt nedsatt  (alzheimer, parkinson) • Easy verson med sammenkoplede elfunksjoner og kun 2 knapper på hånd-
kontroll (1105-1002)

Nakkeproblemer • Nakkepute med meget mykt fyll      
• Elektrisk regulering av ryggoverdel (1118-1004)

Behov for bredere armlener , problem 
med at armene faller ned

• Bredere armlener (+ 2-4-6cm innover eller utover) (tilpasning)

Behov for å bli kjørt i stolen • Hjulsett Safety (automatisk bremsefunksjon) (1103-1005)

Behov for å flytte stolen i rommet (uten 
bruker i)

• Transporthjul (u brems, krever at stolen balanseres) std på stol 
• Hjulsett Safety (automatisk bremsefunksjon) (1103-1005)

Behov for varme •  Varme i sete og rygg (1105-1035) evt. som del av vårt Memory Kit (1118-1004)

Behov for å arbeide, lese eller spise i 
stolen

• Ulike bordløsninger og lys

Behov for mer/bedre støtte for ben / 
heler

• Benstøtteforlenger  
• Sammenhengenede trekk for sete og benstøtte                                                          
• Ekstra polstring på benstøtte (f.eks med minneskum eller latex)

Dårlig håndfunksjon • Håndkontroll Light Touch (1105-1004)     
• Trådløs IR løsning betjent med lettbetjent håndkontroll eller nettbrettløsning              
• Elektrisk betjent svingfunksjon (1105-1004). Ulike spesialstyringer (be om info)

Stiv hofte / problem med å bøye hofte 
/ kne

• Coxittsete (1121-1068)

Risiko strømbrudd og for å snuble i 
kabler

• Batteridrift (1123-1003)
• Batteri back up (1123-1001)

Ønske om myk sittekomfort • Setepute ekstra myk (latex)  
• Ekstra myk rygg alternativt multitilpasningsrygg eller ILPM rygg (vår mykeste 

rygg)

Ønske om korrekt korsryggstøtte • Regulerbar korsryggstøtte , manuell (std) eller elektrisk betjent (1113-1016)      

Ekstra følsom hud på sete og lår • Setepute ekstra myk (latex)  

Ekstra følsom hud på armer/albuer • Armlen trukket med latex (1122-1025)   
• Trekk med skinn (1122-1030)

Ekstra følsom hud på rygg • Rygg ekstra myk eller tilpasning med ekstra latexlag på rygg (1122-1029)

Ekstra følsom hud på legger og knehase • Sammenhengende trekk på sete og benstøtte. Ekstra lag med latex på      
benstøtte  

Forflytning til/fra rullestol, sideveis 
forflytning

• Sidevanger oppfellbare,  manuelt betjent (1113-1030 / 1113-1031)   
• Alt el-betjent (1113-1028/1113-1029)                                       

Problemer med å betjene svingfunksjon • Elektrisk betjent svingfunksjon (1105-1004)

Ryggproblemer, smerter i korsrygg • Regulerbar korsryggstøtte , manuell (std)eller elektrisk betjent (1113-1016 / 
1118-1004)

• RCPM sittesystem (dynamisk sitteenhet) 
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