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Ny svingfunksjon med lettbetjent løsehendel som kan justeres 
i ønsket vinkel. Kan monteres på motsatt side.

Fitform 576 Nordic 2
- Stolserie med spesielt sikker oppreisningsfunksjon, 
og med komfort og tilpasningsmuligheter i særklasse

• Nyutviklede sete- og ryggputer gir mykere og mer stabil 
sittekomfort

• Manuelt regulerbar korsryggstøtte med håndpumpe som 
også kan høydereguleres

• Transporthjul for enklere flytting av stolen
• Unik og spesielt sikker oppreisningsfunksjon som skiller 

seg fra andre stoler i markedet
• Meget robust og stabil stol med meget høyt sikker- 

hetsnivå
• Alle sitte og liggeposisjoner mulige, separat regulering 

av oppreisningsfunksjon, setetilt, ryggregulering og  
benstøtte

• Svært omfattende tilpasningsmuligheter på alle stoler 
med justerbar setehøyde, setedybde,lengde og vinkel på 
benstøtte, vinkling av toppdel på rygg, armlenshøyde og 
ulike løftevinkler inkl rettløft.

• Tiltfunksjon helt opptil 35 grader med mulighet for  
sjokkleie

• Leveres i mange størrelser (sb45,51,57,63,69,75,81,87cm) 
og svært omfattende sete-, rygg- og tilbehørsprogram. 
Kan tilpasses enhver kroppsbygning

• For lange personer mulighet for ekstra dyp setedybde 49-
59cm (evt. med tilbehørsats), ekstra lang benstøtte med 
benstøtteforlenger, samt ulike rygghøyder (72,84,94 eller 
104cm)

• Seterotasjon manuelt låsbar med hendel, alt med auto-
matisk låsing. Kan også leveres elektrisk betjent.

• Mulighet for avanserte og trykkforebyggende sitte- 
• løsninger ved hjelp av tilbehør bl. a nye FIT-MOTION  

(se s 5)
• Mulighet for ulike mykheter på sete- og ryggpolstring

Fitform 576 Nordic2
Setebredde standard størrelser 45, 51, 57, 63cm
Setebredde spesialstørrelser 69, 75, 81 , 87cm 
Setedybde std modeller 43-53cm (38-59cm m tilbehør)*
Setedybde dyp modell 49-59cm (evt. m tilbehør)
Setehøyde u rotasjon 40-60cm ( fra 36cm m tilbehør)
Setehøyde m rotasjon 41-61cm ( fra 37cm m tilbehør)
Rygghøyde 84cm (72,94,104cm m tilbehør)
Rygghøyde modell Mini 72cm
Armlenshøyde regb u verktøy 15-29cm (fra 12cm  m tilbehør)
Benstøttelengde (justerbar) 44-55cm (+8cm m tilbehør)
Maks høyde benstøtte fra gulv 83-103cm (avhengig av sh)
Høyde rettløft oppreist 59-79cm (avhengig av sh)
Høyde skråløft oppreist 60-80cm (avhengig av sh)
Maks brukervekt sb45 og 51 150kg
Maks brukervekt sb57 175kg
Maks brukervekt sb63-87 250kg
Tilt 5-35 grader
Ryggvinkling 95-135 grader
Rotasjon Manuelt låsbar m hendel, alt med 

automatisk låsing
Ryggoverdel Regulerbar u verktøy (evt el betjent) 
Trekk std Grått stoff / sort hud
Nakkepute std (m fiberfyll)
* Kortere setedybde på forespørsel
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Fitform Nordic
- sitte på sunt grunnlag

Hvilestilling
Ved å tilte setet og regulere ryggen ytterligere bakover, 
kommer man i hvilestilling. I denne stillingen er belast-
ningen på ryggraden minimal. Kroppsvekten blir optimalt 
fordelt og man oppnår behagelig avslapning av kroppen. 
Siden benene kan komme høyere enn hjertet, avlastes 
blodomløpet. (såkalt sjokkleieposisjon).

Sittestilling
Det å sitte rett opp stiller de høyeste kravene til stillingen 
til ryggraden. Ettersom lenestolen passer til brukerens 
kroppsbygning, har bekkenet riktig stilling, ryggraden blir 
fullstendig støttet, samtidig som benene avlastes.Slik 
oppnås en avslappet sitteholdning.

Oppreisningsstilling
Unik oppreisningsfunksjon som skiller seg fra andre stoler 
i markedet. Under løfteprosessen dreier setet litt bakover 
slik at man får satt benene godt under seg når man skal 
reise seg. Dette gjør oppreisning meget sikker og god, 
forebygger fare for uhell.

Avslapningsstilling
Ved hjelp av reguleringen av setetilt og fotbrett, og til slutt 
fininnstilling av ryggvinkel kommer du i en ideell avslapning-
stilling hvor kroppsfunksjonene kan ta seg opp igjen. 

Ryggraden avlastes i høy grad og musklene, senene og 
leddene er avslappet.

Kroppsvekten fordeles over større flate og dette reduserer 
faren for lokalt trykk og eventuelt trykksår. Ved primært å ut-
nytte tiltfunksjonen blir reguleringen mest mulig behagelig 
og samtidig er det lettere for bruker å opprettholde ønsket 
sittebalanse og sittestilling.
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Vanlig oppreisningsfunksjon

Rettløft

Fitform 576 Nordic2
-ulike størrelser og modeller

* setedybde mulig 37-59 cm, setehøyde 36-61 cm, benstøttelengde opptil hele 63 cm og rygghøyde
  72-104 cm med tilbehør

Stolene leveres standard i grått stoff eller sort hud inkl. nakkepute, to sidelommer og korsryggstøtte med håndpumpe og 
manuelt regulerbar i høyden.
Alternative farger/større størrelser kan leveres på bestilling.  
Ved privatkjøp/bestilling av avvikende stoler, ser vi oss nødt til å be om et depositum på 25% av kjøpesummen. Depositumet 
må være innbetalt før produktet bestilles/produseres. Kostbare produkter skal være betalt før utlevering. Produktet er Mede-
ma-gruppens eiendom inntil full betaling kan dokumenteres. Spesialbestilte produkter tas ikke i retur.

En forutsetning for at en løfte- hvilestol skal 
fungere optimalt, er at den må passe godt til 
brukeren. 

Den bør ha både riktig setebredde, setedybde, 
setehøyde og armlenshøyde for at oppreisning 
skal kunne gjøres best mulig og at stolen 
samtidig skal gi god støtte og avslappet sitte- 
og hvilestilling. I avslapning- og hvilestilling bør 
man også ha god støtte og avlastning under 
benene. Det er derfor en stor fordel å kunne 
justere benstøtten etter brukers lengde.

Et viktig valg er riktig setebredde og avstand 
mellom armlene. Dette er viktig for at bruker 
best mulig skal kunne utnytte sin armkraft ved 
oppreisning, og samtidig kunne sitte stabilt og 
komfortabelt. 

Vi tilbyr derfor stolene i ulike setebredder 
(45,51,57, 63, 69, 75, 81 og 87cm) for for å 
sikre at alle får en stol som passer optimalt, 
uansett om man er stor eller liten.

Stolene har videre omfattende tilpasnings-
muligheter slik at man kan justere inn ønsket 
setehøyde, setedybde, armlenshøyde, lengde 
og vinkel på benstøtte samt ønsket løftevinkel. 

Vi anbefaler primært å benytte tiltfunksjonen 
ved regulering av sittestillingen, dette er oftest 
mest 
behagelig for brukeren og det som best opprett- 
holder ønsket sittebalanse og sittestilling. 

Bruk av tilt er også beste måte å sørge for   
trykkavlastning og dermed beskyttelse mot 
trykksår.

Tlitfunksjonen gir også mulighet for å komme
i såkalt sjokkleie, hvor benene kommer høyere
enn hjertet. Innstillingen av benstøtte, tilt og
rygg er videre uavhengige slik at man kan
fininnstille ønsket sittestilling.

Det lagt stor vekt på at all bruk skal være både
enkel og sikker. Stolene er svært stabile og er
videre utstyrt med en rekke sikkerhetsdetaljer.

Alle modellene kan leveres med eller uten
rotasjon,med eller uten tilt og med trekk i stoff
eller hud.

Alternative farger, stoff og større størrelser
(sb69,75 og 81cm) samt spesialløsninger kan
leveres på bestilling. Ved privatkjøp av avvikende 
stoler kreves et depositum på 25%.

Post Stoler med tilt og uten rotasjon Mål * Vare nr Vare nr

stol m stoff HMS art nr stol m hud HMS art nr
6 Fitform Nordic2 Tilt Mini   sb45 sd43-53 sh40-60 rh72 1100-1076 241046 1100-1077 24047
6 Fitform Nordic2 Tilt Smal  sb45 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1078 241048 1100-1079 241049
6 Fitform Nordic2 Tilt  Std     sb51 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1082 241052 1100-1083 241053
6 Fitform Nordic2 Tilt  Dyp sb51 sd49-59 sh40-60 rh84 1100-1080 241050 1100-1081 241051
6 Fitform Nordic2 Tilt Bred  sb57 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1084 241054 1100-1085 241055
7 Fitform Nordic2 Tilt Xbred sb63 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1086 241056 1100-1087 241057

Post Stoler uten tilt, med rotasjon Mål * Vare nr Vare nr
stol m stoff HMS art nr stol m hud HMS art nr

8 Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Mini   sb45 sd43-53 sh40-60 rh72 1100-1064 241058 1100-1065 241059
8 Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Smal  sb45 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1066 241060 1100-1067 241061
8 Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Std     sb51 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1070 241064 1100-1071 241065
8 Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Dyp  sb51 sd49-59 sh40-60 rh84 1100-1068 241062 1100-1069 241063
8 Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Bred  sb57 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1072 241066 1100-1073 241063
9 Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Xbred sb63 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1074 241068 1100-1075 241067

Post Stoler med tilt og rotasjon Mål* Vare nr Vare nr
stol m/toff HMS art nr stol m hud HMS art nr

10 Fitform Nordic2 Swing Tilt  Mini   sb45 sd43-53 sh40-60 rh72 1100-1088 241070 1100-1089 241071
10 Fitform Nordic2 Swing Tilt  Smal  sb45 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1090 241072 1100-1091 241073
10 Fitform Nordic2 Swing Tilt  Std     b51 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1094 241076 1100-1095 241077
10 Fitform Nordic2 Swing Tilt  Dyp sb51 sd49-59 sh40-60 rh84 1100-1092 241074 1100-1093 241075
10 Fitform Nordic2 Swing Tilt Bred   sb57 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1096 241078 1100-1097 24179
11 Fitform Nordic2 Swing Tilt  Xbred sb63 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1098 241080 1100-1099 241081

Ekstra brede stoler Mål Vare nr Vare nr
stol m/stoff HMS art nr stol m hud

Fitform 570 Tilt 2xbred sb69 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1002 på forespørsel
Fitform 570 Tilt 3xbred sb75 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1001 på forespørsel
Fitform 570 Tilt 4xbred sb81 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1100 på forespørsel
Fitform 570 Tilt 5xbred sb87 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1100 på forespørsel

Vi har en

 størrelse som

 passer!
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medema.com

FIT-MOTION er et innovativt bevegelsessystem som nå kan leveres til 
Fitform løfte- og hvilestoler. Systemet blir aktivisert automatisk når man 
setter seg i stolen, men kan om man ønsker det deaktiveres ved hjelp av 
stolens betjeningsboks.

FIT-MOTION består av to bevegelsesmoduler: 

TRYKKAVLASTING: Denne bevegelsesmodulen blir automatisk satt i 
gang når man sitter med benene på gulvet (benstøtten kjørt ned). Hvert 
minutt tiltes stolen 2x2grader bakover, og deretter 2x2grader tilbake igjen 
til utgangsposisjonen. Dette gjentar seg kontinuerlig.

SLOW MOTION GYNGEFUNKSJON: Denne bevegelsesmodulen blir 
automatisk aktivisert når benstøtten er kjørt opp. Stolen varsler da hvert 
15 minutt med et vibrasjonsignal at bevegelse settes i gang. Man kan da 
velge å bruke stolens oppreisningfunksjon og reise seg selv. Skjer ikke 
dette setter stolens tiltfunksjon i gang en langsom gyngebevegelse, med 
30% av vanlig hastighet på motorene. Stolens ryggvinkel forblir uendret. 
Slow-motion bevegelsen kan man selv sette i gang eller deaktivere med 
betjeningsboksen.

Se video av FIT-MOTION på vår hjemmeside medema.no

FIT-MOTION   NYHET                                        
- Innovativt dynamisk sitte- og antidecubitussystem                               

Varenr HMS art nr Varenavn

1105-1028 241132 Sitte/antidecubitussystem dynamisk Fit-Motion Fitform fabrikkmontert

Hvorfor FIT-MOTION
Det er alltid sunnere for kroppen med bevegelse enn å sitte stille 
og med FIT-MOTION får brukere som kanskje ellers sitter svært 
mye stille  bevegelse med faste tidsintervaller. FIT-MOTION har 
vist seg å ha positiv effekt på blodomløp og surstoffopptak i hu-
den. Slow-motion funksjonen bidrar også til å forhindre hevelser 
i benene. Bevegelsene bidrar også til trykkforandring som kan 
ha positiv effekt ved forebygging og leging av trykksår. Gynge-
bevegelsene med FIT-MOTION (og  andre tilsvarende  stoler 
med gyngebevelse) har også vist seg å ha beroligende effekt på 
bl.a demente og personer med smerte. FIT-MOTION`s positive 
effekter er vitenskapelig underbygget. (bl.a. Roessingh Research 
& Developement, Enschede og Dr. Ir. D. van Deursen en Dr. 
L.L.J.M. van Deursen)

Fit-Motions teknikk
Stoler med FIT-MOTION er utstyrt med spesiell elektronikk og 
betjeningsboks som avviker fra stolenes standardutrustning. 
Elektronikken er programmert slik at den gjenkjenner i hvilken 
posisjon brukeren befinner seg, og starter stolens bevegelser 
basert på dette. Man kan alltid selv sette i gang / deaktivere 
bevegelsene med betjeningsboksen.

Vi gjør oppmerksom på at Fit-Motion ikke kan kombineres med 
batteridrift, trådløs betjening, elektrisk regulering av korsrygg- 
støtte og toppdel på rygg,  setebredde over 63cm og setedybde 
over 55cm, samt coxittsete.

Trykktavlastning Slow motion gyngefunksjon
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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)

Tilpasningsguide for Fitform 576 Nordic2 løfte- og hvilestoler
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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) 

Tilpasningsguide for Fitform 576 Nordic2 løfte- og hvilestoler
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ILPM og ILP
- Våre avanserte tilpasningsrygger

ILPM-Den ultimate tilpasningsryggen som klarer det meste

Ryggen som gjør det mulig å gi stabil og komfortabel sittekomfort til de aller fleste personer med balanseproblemer og behov for posisjonering i 
stolen, f.eks ved feilstillinger pga kyfose, scoliose etc.

Ryggene har funksjonaliteten fra vår multitilpasningsrygg med leddet ryggramme som kan vinkles på to steder på hver side, kombinert med justerbar 
rem-regulering og ryggskum med ekstra mykt skum i senter. Med hver rygg følger i tillegg med et tilpasningssett med ulike sidestøtteputer med ulike 
størrelser, form og mykhet som enkelt kan plasseres der man ønsker, uten bruk av verktøy.

Med ILPM ryggen følger også manuell luftregulerbar korsryggpute, som også enkelt kan reguleres i høyden. Velg mellom std trekk i stoff eller hud, 
alternativt spesialstoffene Uniform eller Sarcotex (inkosikkert)  med mye stretch

Som tilbehør kan ryggen også leveres med vårt Memorykit, som inneholder elektrisk regulering av toppdelen på ryggen, varme, minnefunksjon (x2) 
og elektrisk regulert korsryggstøtte. (1118-1004). Det gir de beste muligheter for selv å kunne endre på sittestilling og alltid kunne oppnå ønsket støtte. 
Et nyttig tilbehør ved stort behov for posisjonering og støtte av overkropp og hode/nakke.

ILP-rygg
En enklere variant uten multitilpasningsfunksjonen. Leveres med manuell justerbar korsryggstøtte med håndpumpe. Og fortsatt med med et tilpas-
ningssett med ulike sidestøtteputer med ulike størrelser, form og mykhet som enkelt kan plasseres der man ønsker, uten bruk av verktøy.

Varenr HMS art nr Rygg u trekk (inkl regulerbar korsryggstøtte)
1118-1039 196606 ILPM rygg sb45 rh84 multijusterbar u trekk
1118-1038 206870 ILPM rygg sb45 rh72 multijusterbar u trekk
1118-1041 200015 ILPM rygg sb51 rh84 multijusterbar u trekk
1118-1040 241120 ILPM rygg sb51 rh72 multijusterbar u trekk
1118-1042 241121 ILPM rygg sb57 rh84 multijusterbar u trekk
1118-1043 241122 ILPM rygg sb63 rh84 multijusterbar u trekk
1118-1059 ILPM rygg sb69 rh84 multijusterbar u trekk
1118-1035 195701 ILP rygg sb45 rh84 u trekk
1118-1034 241115 ILP rygg sb45 rh72 u trekk
1118-1036 195702 ILP rygg sb51 rh84 u trekk
1118-1037 195703 ILP rygg sb57 rh84 u trekk
1118-1063 241116 ILP rygg sb63 rh84 u trekk
Varenr HMS art nr Trekk til ILPM og ILP rygger
1122-1181 241261 Trekk ILPM/ILP rygg std stoff grå sb45 rh84
1122-1182 241259 Trekk ILPM/ILP rygg std stoff grå sb45 rh72
1122-1183 241265 Trekk ILPM/ILP rygg std stoff grå sb51 rh84
1122-1184 241263 Trekk ILPM/ILP rygg std stoff grå sb51 rh72
1122-1185 241267 Trekk ILPM/ILP rygg std stoff grå sb57 rh84
1122-1186 241269 Trekk ILPM/ILP rygg std stoff grå sb63 rh84
1122-1187 241260 Trekk ILPM/ILP rygg std hud sort sb45 rh84
1122-1188 241258 Trekk ILPM/ILP rygg std hud sort sb45 rh72
1122-1189 241264 Trekk ILPM/ILP rygg std hud sort sb51 rh84
1122-1190 241262 Trekk ILPM/ILP rygg std hud sort sb51 rh72
1122-1191 241266 Trekk ILPM/ILP rygg std hud sort sb57 rh84
1122-1192 241268 Trekk ILPM/ILP rygg std hud sort sb63 rh84
1122-1193 241202 Trekk ILPM/ILP rygg Uniform stoff grå sb45 rh84
1122-1194 241200 Trekk ILPM/ILP rygg Uniform stoff grå sb45 rh72
1122-1195 241206 Trekk ILPM/ILP rygg Uniform stoff grå sb51 rh84
1122-1196 241204 Trekk ILPM/ILP rygg Uniform stoff grå sb51 rh72
1122-1197 241208 Trekk ILPM/ILP rygg Uniform stoff grå sb57 rh84
1122-1198 241210 Trekk ILPM/ILP rygg Uniform stoff grå sb63 rh84
1122-1211 241150 Trekk ILPM/ILP rygg Sarcotex sort sb45 rh84
1122-1212 241148 Trekk ILPM/ILP rygg Sarcotex sort sb45 rh72
1122-1213 241154 Trekk ILPM/ILP rygg Sarcotex sort sb51 rh84
1122-1214 241152 Trekk ILPM/ILP rygg Sarcotex sort sb51 rh72
1122-1215 241156 Trekk ILPM/ILP rygg Sarcotex sort sb57 rh84
1122-1216 241158 Trekk ILPM/ILP rygg Sarcotex sort sb63 rh84

ILPM-ryggen har ekstra mykt 
skum i senter av rygg

ILPM-ryggen har leddet ryggramme 
som kan vinkles to steder på hver 
side kombinert med justerbar rem 
regulering

Leddet 
ryggramme

Det medfølger et sett med ulike sidestøtte puter som 
enkelt kan plasseres der man ønsker
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medema.comILPM PLUS 
– med ekstra stabile sidestøtter - når behov for 
fastere tilpasning NYHET

Varenr HMS art nr        Varenavn
1118-1084 241110 Rygg APPR sb 45 rh 72 luftregulert u trekk
1118-1085 241111 Rygg APPR sb 45 rh 84 luftregulert u trekk
1118-1086 241112 Rygg APPR sb 51 rh 84 luftregulert u trekk
1118-1087 241113 Rygg APPR sb 57 rh 84 luftregulert u trekk
1118-1088 241114 Rygg APPR sb 63 rh 84 luftregulert u trekk
Trekk, se bestillingsdata

Ny avansert tilpasningsrygg fra Fitform, med egenskapene til ILPM ryggen men i tillegg med ekstra avstivede og stabile sidestøtter, som enkelt kan
høydereguleres ved hjelp av ratt bak på ryggen. Man kan også velge tykkelse på sidestøttepolstrene. Velg mellom spesialstoffene Uniform og Sarcotex 
(inkosikkert) som har mye stretch. Kan ikke leveres med std stoff eller hud.

Varenr HMS art nr Varenavn
1118-1055 241117 Rygg ILPM PLUS sb45 rh84 u trekk
1118-1056 233724 Rygg ILPM PLUS sb51 rh84 u trekk
1118-1057 241118 Rygg ILPM PLUS sb57 rh84 u trekk
1118-1064 241119 Rygg ILPM PLUS sb63 rh84 u trek
1122-1217 241213 Trekk ILPM Plus rygg sb45 rh84 spesialstoff Uniform mye stretch grå
1122-1219 241215 Trekk ILPM Plus rygg sb51 rh84 spesialstoff Uniform mye stretch grå
1122-1221 241216 Trekk ILPM Plus rygg sb57 rh84 spesialstoff Uniform mye stretch grå
1122-1222 241217 Trekk ILPM Plus rygg sb63 rh84 spesialstoff Uniform mye stretch grå
1122-1223 241160 Trekk ILPM Plus rygg sb45 rh84 spesialstoff Sarcotex mye stretch sort
1122-1225 241162 Trekk ILPM Plus rygg sb51 rh84 spesialstoff Sarcotex mye stretch sort
1122-1227 241163 Trekk ILPM Plus rygg sb57 rh84 spesialstoff Sarcotex mye stretch sort
1122-1228 241164 Trekk ILPM Plus rygg sb63 rh84 spesialstoff Sarcotex mye stretch sort
Varenr HMS art nr Tilbehør til ryggene
1118-1004 Elektrisk regb toppdel rygg, el korsryggstøtte og 2x minne 
1118-1002 Elektrisk regulerbar toppdel på rygg
1113-1016 Korsryggstøtte elektrisk luftregulert Fitform
1106-1008 241092 Ombyggingsats økt setedybde sd49-59 sd45
1106-1004 241093 Ombyggingsats økt setedybde sd49-59 sd51
1106-1009 241094 Ombyggingsats økt setedybde sd49-59 sd57
1106-1005 241095 Ombyggingsats økt setedybde sd49-59 sd63

Rygg APPR luftregulert
Avansert løsning for optimal trykkavlastning og samtidig muligheter for posisjonering av ryggen. Dette gjøres med et sett av ulike luftputer som 
bygges inn i ryggen. Bør for optimal effekt brukes i kombinasjon med Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) spesialtrekk med mye stretch og pustende 
egenskaper og gjene sammen med APPR luftbasert sittepute. (s.12) Leveres kun ferdig  fabrikkmontert i valgt rygg.

Bak glidelåsen bak på ryggen finner du da 4 ulike slanger/ventiler med 4 ulike farger: 
• Den gul-grønne ventilen er for justering av korsryggstøtten 
• Den blå ventilen er for å justere sidestøtte. 
• Den brune slangen er for å justere den øvre delen av ryggen (f.eks støtte ved kyfose) 
• Den sorte ventilen er for puten i front av ryggen. Trykket i de ulike putene/kammerene endres ikke raskt. Det er imidlertid viktig å sjekke hyppig 

at innstillingene fortsatt er riktige for  brukeren.

NYHET ILPM PLUS – med ekstra stabile sidestøtter
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Fitform 576 Nordic2
- Rygg multitilpasning / kyfose, med og uten sidetøtte

Spesielt egnet ved kyfose, men også for brukere med avvikende kroppsform og
moderat behov for støtte.

Ryggene har leddet ryggramme som kan vinkles på to steder på hver side, kombinert
med justerbar rem-regulering og ryggskum med ekstra mykt skum i senter. (Se fotos s.8) Dette 
gir mulighet for å forme ryggen etter brukers rygg, og sørger for støtte til hele ryggen. Leveres 
standard med regulerbar korsryggstøtte med håndpumpe.

Rygg multitilpasning med sidestøtte
Rygg med ryggskum med sidestøtte. For brukere med moderat behov for sidestøtte. Ved behov for 
mer støtte anbefales våre ILPM eller ILPM Plus rygger.

Varenr HMS art nr Varenavn
1118-1011 195707 Rygg sb45 rh84 multitilpasning/kyfose korsryggstøtte u.trekk
1118-1017 195713 Rygg sb51 rh84 multitilpasning/kyfose korsryggstøtte u.trekk
1118-1023 195719 Rygg sb57 rh84 multitilpasning/kyfose korsryggstøtte u.trekk
1121-1112 241272 Trekk sb45 rh84 rygg multitilpasning stoff 
1121-1113 241276 Trekk sb51 rh84 rygg multitilpasning stoff 
1122-1047 241285 Trekk sb45 rh84 rygg multitilpasning hud 
1122-1062 24186 Trekk sb51 rh84 rygg multitilpasning hud
1121-1115 241288 Trekk sb57 rh84 rygg multitilpasning hud 
1121-1114 241280 Trekk sb57 rh84 rygg multitilpasning stoff
1118-1010 195708 Rygg sb45 rh84 multitilpasning/kyfose m sidestøtte korsryggstøtte u.trekk 
1118-1016 195714 Rygg sb51 rh84 multitilpasning/kyfose m sidestøtte korsryggstøtte u.trekk
1118-1022 195720 Rygg sb57 rh84 multitilpasning/kyfose m sidestøtte korsryggstøtte u.trekk
1121-1109 241273 Trekk sb45 rh84 rygg m sidestøtte/multitilpasning m sidestøtte stoff
1121-1109 241277 Trekk sb51 rh84 rygg m sidestøtte/multitilpasning m sidestøtte stoff
1121-1109 241281 Trekk sb57 rh84 rygg m sidestøtte/multitilpasning m sidestøtte stoff
1122-1045 241284 Trekk sb45 rh84 rygg m sidestøtte/multitilpasning m sidestøtte hud
1122-1060 241287 Trekk sb51 rh84 rygg m sidestøtte/multitilpasning m sidestøtte hud
1122-1073 241289 Trekk sb57 rh84 rygg m sidestøtte/multitilpasning m sidestøtte hud
1113-1016 Korsryggstøtte elektrisk luftregulert Fitform
1118-1004 Elektrisk regb toppdel  rygg, 2 x minne og el korsryggstøtte og varme
1118-1002 Elektrisk regulerbar toppdel på rygg

Leddet ryggramme som kan vinkles 
to steder på hver side kombinert med 
justerbar rem regulering

Rygg med sidestøtte

Rygg myk (med regulerbar korsryggstøtte)
Valget for dem som ønsker en mykere sitte-
komfort.

Alternative rygghøyder 72, 94 eller 104 cm,
For lange personer kan det leveres alternativ
rygghøyde 94 eller 104cm, for små personer
72cm. Standard rygg høyde er 84cm. 
Bestillingsdata, se nedenunder.

Rygg for ekstra kort setedybde (fra sd37cm)
Gjøres ved å legge på et ekstra lag med skum
i ryggen ( +2 eller 6cm) Oppgi ønsket sd,
samt bredde på stol. Enda kortere setedybde
på forespørsel.
Varenr 1118-1005 HMS 195704 Rygg 
kortere setedybde etter mål (fra sd37), inkl 
tilpasset stofftrekk.

Rygg for ekstra trykkavlastning
Ved behov for ekstra trykkavlastning kan vi
levere ryggene med et topplag med min-
neskum (memoryfoam) 1122-1029
Alternativt med latexskum ved ønske om
ekstra myk komfort 1122-1028 Bestilles
som tillegg til valgt rygg.

Varenr HMS art nr Rygg ekstra myk
1118-1006 241124    Rygg sb45 rh72 ekstra myk korsryggstøtte u.trekk 
1118-1007 195705 Rygg sb45 rh84 ekstra myk korsryggstøtte u.trekk 
1118-1013 195711 Rygg sb51 rh84 ekstra myk korsryggstøtte u.trekk 
1118-1020 195718 Rygg sb57 rh84 ekstra myk korsryggstøtte u.trekk 
1118-1091 241126 Rygg sb63 rh84 ekstra myk korsryggstøtte u.trekk 
Varenr HMS art nr Trekk til rygg ekstra myk
1122-1165 241251 Trekk sb45 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte stoff grå
1122-1164 241249 Trekk sb45 rh72 Fitform myk/korsryggstøtte stoff grå
1122-1166 241253 Trekk sb51 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte stoff grå
1122-1167 241255 Trekk sb57 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte stoff grå
1122-1168 241257 Trekk sb63 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte stoff grå
1122-1170  241250 Trekk sb45 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte hud sort
1122-1169 241248 Trekk sb45 rh72 Fitform myk/korsryggstøtte hud sort
1122-1171 241252 Trekk sb51 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte hud sort
1122-1280 241254 Trekk sb57 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte hud sort
1122-1172 241256 Trekk sb63 rh84 Fitform myk/korsryggstøtte hud sort
Varenr HMS art nr Rygg lav og ex høy
1118-1008 Rygg sb45 rh72 lav m korsryggstøtte u trekk
1118-1014 Rygg sb51 rh72 lav m korsryggstøtte u trekk
1118-1019 Rygg sb51 rh94 ex høy m korsryggstøtte u trekk
1118-1025 Rygg sb57 rh94 ex høy m korsryggstøtte u trekk 
Varenr HMS art nr Trekk til rygg lav og ex høy
1122-1164 Trekk sb45 rh72  rygg lav m korsryggstøtte stoff grå
1122-1273 Trekk sb51 rh72 rygg lav m korsryggstøtte stoff grå
1122-1277 Trekk sb51 rh94 rygg ex høy m korsryggstøtte  stoff
1122-1281 Trekk sb57 rh94 rygg ex høy m korsryggstøtte stoff
1122-1269 Trekk sb45 rh72 rygg lav m korsryggstøtte hud sort
1122-1274 Trekk sb51 rh72 rygg lav m korsryggstøtte hud sort
1122-1278 Trekk sb51 rh94 rygg ex høy m korsryggstøtte hud 
1122-1282 Trekk sb57 rh94 rygg ex høy m korsryggstøtte hud
1122-1100 Trekk Sarcotex rygg etter mål
1122-1009 Tillegg for polstring rygg med topplag med minneskum
1122-1028 Tillegg for polstring rygg med latexskum
 * Andre størrelser på forespørsel

Leddet 
ryggramme
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medema.com

Fitform 576 Nordic2
- Alternative seteløsninger

Korsryggstøtte og varme
Manuelt betjent korsryggstøtte med håndpumpe og som også kan høydereguleres, er standard 
på nye Fitform 576 Nordic2, og inngår også på de fleste av våre spesialrygger. Leveres alternativt 
elektrisk betjent eller som del av vårt Memory Kit.

Varenr Varenavn
1113-1016 Korsryggstøtte elektrisk luftregulert Fitform (fabrikkmontert)
1118-1004 Elektrisk regulerbar toppdel på rygg, 2 x minne og el korsryggstøtte(Memory-kit) 

og varme.
1105-1035 Varme i sete og rygg (195789)

Elektrisk regulerbar toppdel på rygg og Memory-kit
Toppdelen på ryggen kan leveres med elektrisk regulering betjent med separat håndkontroll.
Et nyttig tilbehør ved stort behov for posisjonering og støtte av overkropp og hode/nakke.

Kan også leveres som del i vårt Memory-kit sammen med minnefunksjon (x2) og elektrisk  
regulerbar korsryggstøtte samt varme.

Med minnefunksjonen kan to ulike innstillinger lagres, og betjenes som følger:
Innstill først stolen i ønsket posisjon. Trykk MEM til de hører en pipetone og trykk så 1 (eller 2) for å 
lagre denne posisjonen. 

Varenr Varenavn
1118-1002 Elektrisk regulerbar toppdel på rygg Fitform
1118-1004 Elektrisk regulerbar toppdel på rygg, 2 x minne og el korsryggstøtte.(Memory-kit) 

og varme

Ombyggingsett for økt setedybde 49-59cm for lange personer
Ved behov for setedybde utover det som er std på stolene (44-54cm) kan leveres ombyggingsett 
som gir mulighet for setedybde opptil 59cm. 

Stol med setebredde 51cm leveres for øvrig ferdig i dyp modell med setedybde 49-59cm .  
Ombyggingsettet kan brukes for å oppnå setedybde opptil 59cm også på øvrige setebredder.  
(setebredde må oppgis ved etterbestilling)

Varenr HMS art nr Varenavn
1106-1008 241092 Ombyggingsett økt setedybde sd49-59cm sb45
1106-1004 241093 Ombyggingsett økt setedybde sd49-59cm sb51
1106-1009 241094 Ombyggingsett økt setedybde sd49-59cm sb57
1106-1005 241095 Ombyggingsett økt setedybde sd49-59cm sb63                                                                                            

Benstøtteforlenger +8cm for lange personer (opptil hele 63 cm)
Gir mulighet for god støtte  under hele  legg/fot/hæl også for lange personer. 
Forlengelsen felles automatisk inn når benstøtten senkes mot gulv og forhindrer at benstøtten går i 
gulvet, noe som kan skade stolen.
Dette innebærer at benstøtten kan forlenges uten konflikt med ønsket setehøyde

Varenr Varenavn
1108-1005 Forlenger benstøtte +8cm Fitform sb45 (195665)
1108-1006 Forlenger benstøtte +8cm Fitform sb51 (195666)
1108-1007 Forlenger benstøtte +8cm Fitform sb57 (195667)
1108-1013 Forlenger benstøtte +8cm Fitform sb63 (241088)

Ekstra polstring benstøtte, og sammenhengende heldekkende 
trekk sete/ benstøtte 
Benstøtten kan ved nylevering bestilles med ekstra polstring , enten med minneskum,dersom ekstra 
trykkavlastning ønskes  f.eks ved risiko for trykksår.
Alternativt  med latex, hvis ekstra myk komfort ønskes, f. eks ved ekstra følsom hud.
Kombineres med alternativt sammenhengende heldekkende trekk sete-benstøtte, som også ved 
bruk alene gir en mykere komfort enn standard løsning. 

Varenr Varenavn
1122-1027 Ekstra polstring med minneskum på benstøtte (krever trekk FN620-sb)
1122-1026 Ekstra polstring med latex på benstøtte (krever trekk FN620-sb)
1121-1116 Trekk sb45 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
1121-1117 Trekk sb51 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
1121-1118 Trekk sb57 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
1121-1119 Trekk sb63 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
1121-1120 Trekk sb45 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende hud
1121-1121 Trekk sb51 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende hud
1121-1122 Trekk sb57 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende hud
1121-1123 Trekk sb63 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende hud
Kan også leveres med trekk i Sarcotex eller Uniform (se bestillingsdata)

Stol med benstøtteforlenger

Trekk benstøtte-sete sammenhengende
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Sete APPR luftbasert for trykkavlastning og posisjonering.
Vår mest avanserte løsning for optimal trykkavlastning og muligheter for posisjonering. 
Høyrisikoputesom anbefales ved trykksår og risiko for trykksår.

Leveres med innebygget Roho flerkammerpute i ramme av skum, som sørger for at puten 
fungerer optimalt funksjons- og sikkerhetsmessig også når stolens funksjoner benyttes. 
Flerkammerløsningen gir også muligheter for posisjonering. Bør for optimal effekt brukes i 
kombinasjon med Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) spesialtrekk med mye stretch og pustende 
egenskaper.

Varenr HMS art nr Pute uten trekk
1121-1043 241127 Pute sete APPR sb45 luft-basert m Roho flerkammerpute innebygget u trekk
1121-1044 241128 Pute sete APPR sb51 luft-basert m Roho flerkammerpute innebygget u trekk
1121-1045 241129 Pute sete APPR sb57 luft-basert m Roho flerkammerpute innebygget u trekk
1121-1070 241130 Pute sete APPR sb63 luft-basert m Roho flerkammerpute innebygget u trekk
Varenr HMS art nr Trekk till APPR pute
1121-1100 241219 Trekk spesial Uniform sb45 for APPR sete grå
1121-1101 241226 Trekk spesial Uniform sb51 for APPR sete grå
1121-1102 241234 Trekk spesial Uniform sb57 for APPR sete grå
1121-1103 241241 Trekk spesial Uniform sb63 for APPR sete grå
1121-1104 241220 Trekk spesial Uniform sb45 for APPR sete sort
1121-1105 241227 Trekk spesial Uniform sb51 for APPR sete sort
1121-1106 241235 Trekk spesial Uniform sb57 for APPR sete sort
1121-1107 341242 Trekk spesial Uniform sb63 for APPR sete sort
1121-1092 241166 Trekk spesial Sarcotex sb45 for APPR sete inkosikkert grå
1121-1093 241173 Trekk spesial Sarcotex sb51 for APPR sete inkosikkert grå
1121-1094 241181 Trekk spesial Sarcotex sb57 for APPR sete inkosikkert grå
1121-1095 241189 Trekk spesial Sarcotex sb63 for APPR sete inkosikkert grå
1121-1096 241167 Trekk spesial Sarcotex sb45 for APPR sete inkosikkert sort
1121-1097 241174 Trekk spesial Sarcotex sb51 for APPR sete inkosikkert sort
1121-1098 241182 Trekk spesial Sarcotex sb57 for APPR sete inkosikkert sort
1121-1099 241188 Trekk spesial Sarcotex sb63 for APPR sete inkosikkert sort

Setepute Intelligel
Gelbasert pute med meget gode trykkavlastende egenskaper. Anbefales brukt i kombinasjon med 
Uniform eller Sarcotex trekk med mye stretch og pustende egenskaper (inkosikker). Leveres også i 
lav utførelse som muliggjør setehøyde fra 36cm.

Varenr HMS art nr Pute uten trekk 

1121-1026 195685 Setepute Intelligel sb45 m gel, u.trekk 

1121-1027 195686 Setepute Intelligel sb51 m gel, u.trekk 

1121-1028 195687 Setepute Intelligel sb57 m gel, u.trekk 

1121-1029 196521 Setepute Intelligel sb63 m gel, u.trekk 

Trekk, se neste side

Setepute Intelligel for ekstra lav setehøyde

Varenr HMS art nr Pute uten trekk
1121-1047 195727 Setepute Intelligel ekstra lav sb45 (sh fra 36cm) 
1121-1048 195728 Setepute Intelligel ekstra lav sb51 (sh fra 36cm) 
1121-1049 241108 Setepute Intelligel ekstra lav sb57 (sh fra 36cm)
1121-1050 241109 Setepute Intelligel ekstra lav sb63 (sh fra 36cm)
Trekk, se neste side

Setepute APPR luftbasert

Setepute Intelligel

Setepute Intelligel ekstra lav
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- Alternative sitteløsninger
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Ekstra myk < 70kg

Ekstra myk 70-90kg

Ekstra myk < 90kg

Myk Latex

Plansete

Coxittsete

Spesialtrekk Sarcotex med mye 
strech (inkosikkert)

Setepute myk Latex
Setepute av latex som gir klart mykere sittekomfort enn standardputen.
Kan med fordel kombineres med Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) trekk som har mye stretch.

Varenr HMS art nr Varenavn
1121-1014 195688 Setepute myk latex sb45 (u trekk) 
1121-1018 195692 Setepute myk latex sb51 (u trekk) 
1121-1022 195696 Setepute myk latex sb57 (u trekk) 
Trekk, se lenger ned på siden

Setepute trykkavlastning skumbasert
Avanserte lagdelte skumputer med ulike fastheter tilpasset ulik brukervekt. Anbefales brukt i 
kombinasjon med Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) trekk med gode pustende egenskaper og 
mye stretch.

Varenr HMS art nr Varenavn
1121-1016 195691 Setepute skumbasert sb45 trykkavlastning myk <70kg
1121-1020 195695 Setepute skumbasert sb51 trykkavlastning myk 70-90kg
1121-1024 195697 Setepute skumbasert sb57 trykkavlastning relativt fast >90kg
1121-1025 195699 Setepute skumbasert sb63 trykkavlastning relativt fast >90kg

Setepute trykkavlastning skumbasert med minneskum, ekstra myk
Avanserte skumbaserte puter med topplag med minneskum, som leveres i 3 ulike fastheter tilpas-
set ulik brukervekt, hvit /gul for opptil 70kg (til sb45), rød/grønn for 70-90kg (til sb51), og Gul/grønn
for over 90kg til sb57 og større.
Andre kombinasjoner skum/størrelser leveres på forespørsel. (hvit/gul er mykest)
Anbefales brukt i kombinasjon med Uniform eller Sarcotex (inkosikker) trekk med mye stretch og 
gode pustende egenskaper.  

Varenr HMS art nr  Varenavn
1121-1015 195690 Setepute sb45 trykkavlastning ex myk m minneskum <70kg (u.trekk) 
1121-1019 195694 Setepute sb51 trykkavlastning ex myk m minneskum 70-90kg (u.trekk) 
1121-1023 195692 Setepute sb57 trykkavlastning ex myk m minneskum >90kg (u.trekk) 
 * Andre kombinasjoner av skum kan leveres på forespørsel

Plansete

Varenr HMS art nr Varenavn
1121-1007 195675 Plansete etter mål
1121-1008 195676 Plansete etter mål m kant

Coxittsete
Her kan høyre og venstre setehalvdel vinkles uavhengig av hverandre.

Varenr HMS art nr Varenavn
1121-1068 Coxittsete

Spesialtrekk Uniform og Sarcotex for trykkavlastende puter  og mykere komfort
Spesialtrekk med spesiell god stretch og gode pustende egenskaper. Gir mykere sittekomfort 
enn std trekkene. Sarcotex er i tillegg inkontinenssikkert. Anbefales for optimal effekt ved bruk 
av trykkavlastende puter. Kan på forespørsel også leveres til rygg og andre deler på stolen. Vi kan 
også levere andre typer spesialtrekk, f. eks spesialtrekk med antibakteriell beskyttelse

Varenr HMS art nr Spesialtrekk til trykkavlastende puter
1121-1100 241221 Trekk Uniform sb45 for setepute trykkavlast grå
1121-1101 241228  Trekk Uniform sb51 for setepute trykkavlast grå
1121-1102 241236 Trekk Uniform sb57 for setepute trykkavlast grå
1121-1103 241243 Trekk Uniform sb63 for setepute trykkavlast grå
1121-1104 241222 Trekk Uniform sb45 for setepute trykkavlast sort
1121-1105 241229 Trekk Uniform sb51 for setepute trykkavlast sort
1121-1106 241237 Trekk Uniform sb57 for setepute trykkavlast sort
1121-1107 241244 Trekk Uniform sb63 for setepute trykkavlast sort
1121-1087 241168 Trekk Sarcotex sb45 for setepute trykkavlast grå inkosikkert 
1121-1088 241175 Trekk Sarcotex sb51 for setepute trykkavlast grå inkosikkert
1121-1089 241183 Trekk Sarcotex sb57 for setepute trykkavlast grå inkosikkert
1121-1090 241190 Trekk Sarcotex sb63 for setepute trykkavlast grå inkosikkert
1122-1002 241169 Trekk Sarcotex sb45 for setepute trykkavlast sort inkosikkert
1122-11114 241176 Trekk Sarcotex sb51 for setepute trykkavlast sort inkosikkert
1122-1106 241184 Trekk Sarcotex sb57 for setepute trykkavlast sort inkosikkert
1122-1091 241191 Trekk Sarcotex sb63 for setepute trykkavlast sort inkosikkert
1122-1100 Trekk Sarcotex rygg etter mål

Standardtrekk sete i stoff og hud

Varenr HMS art nr Varenavn
1122-1252 241382 Trekk setepute sb45 Fitform Nordic2 stoff grå
1122-1253 241388 Trekk setepute sb51 Fitform Nordic2 stoff grå
1122-1254 241394 Trekk setepute sb57 Fitform Nordic2 stoff grå
1122-1255 241400 Trekk setepute sb63 Fitform Nordic2 stoff grå
1122-1256 241381 Trekk setepute sb45 Fitform Nordic2 hud sort
1122-1257 241387 Trekk setepute sb51 Fitform Nordic2 hud sort
1122-1258 241393 Trekk setepute sb57 Fitform Nordic2 hud sort
1122-1259 241399 Trekk setepute sb63 Fitform Nordic2 hud sort
1121-1116 241271 Trekk sb45 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
1121-1117 241275 Trekk sb51 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
1121-1118 241279 Trekk sb57 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
1121-1119 241283 Trekk sb63 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stoff
1121-1120 241270 Trekk sb45 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende hud
1121-1121 241274 Trekk sb51 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende hud
1121-1122 241278 Trekk sb57 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende hud
1121-1123 241282 Trekk sb63 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende hud
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Fitform 576 Nordic2
- Diverse sitteløsninger

Seterotasjon

Sidevange oppfellbar, manuelt betjent

Sidevange oppfellbar, elektrisk betjent

Seterotasjon, manuell eller elektrisk betjent
Fitform leveres i standardutførelser både med og uten seterotasjon. Vår mest brukte løsning låser
rotasjonen automatisk når man begynner å regulere oppreisningsfunksjonen. Dette gir maksimal
sikkerhet ved at man ikke kan utløse rotasjonen under oppreisning. Den kan alternativt leveres
manuelt låsbar med hendel/håndgrep dersom man ønsker lås også i nederste stilling. Svingskive/
seterotasjon kan enkelt ettermonteres på alle stoler.
Seterotasjonen kan også leveres elektrisk betjent via en håndkontroll.

Varenr HMS art nr Varenavn
1102-1011 207217 Seterotasjon sb45 manuell med automatisk låsing
1102-1012 202648 Seterotasjon sb51 manuell med automatisk låsing
1102-1013 213253 Seterotasjon sb57 manuell med automatisk låsing
1102-1014 159379 Seterotasjon sb63 manuell med automatisk låsing
1102-1015 241290 Seterotasjon sb45 manuell med lås man m hendel
1102-1016 241291 Seterotasjon sb51 manuell med lås man m hendel
1102-1017 241292 Seterotasjon sb57 manuell med lås man m hendel
1102-1018 241293 Seterotasjon sb63 manuell med lås man m hendel
1102-1004 Sving/seterotasjon el Fitform merpris på stol med rotasjon
1102-1005 Sving/seterotasjon el+IR Fitform merpris på stol m rotasjon

Sidevange oppfellbar, manuell eller elektrisk betjent
En meget god løsning for sideveis forflytning inn og ut av stolen, f. til/fra rullestol. Her er det lett 
å komme til og nå armlenet på motsatt side av stolen. Sidevangen svinges enkelt bakover, og kan 
også leveres med elektrisk betjening via separat håndkontroll.
Kan leveres på en eller begge sider av stolen.

Varenr HMS art nr Varenavn
1113-1030 195730 Sidevange Fitform fellbar man høyre 
1113-1031 195731 Sidevange Fitform fellbar man venstre 
1113-1028 201847 Sidevange Fitform fellbar el høyre
1113-1029 200239 Sidevange Fitform fellbar el venstre

Alternative armlensløsninger
Armlenene på Fitform stolen kan reguleres i høyden uten bruk av verktøy, og låses med et ratt bak
en glidelås på sidevangen. Kan polstres ekstra med minneskum f.eks ved risiko for trykksår eller
med myk latex f.eks ved ømfintlig hud, da gjerne kombinert med trekk i myk hud. Som tilpasning
kan armlenene breddes 2,4 eller 6cm innover eller utover.

Varenr  HMS nr  Varenavn
1113-1049 195656 Armlen Vario hø stoff (ca 2cm lavere enn std armlen) 
1113-1048 195654 Armlen Vario ve stoff (ca 2cm lavere enn std armlen) 
1113-1009 195653 Armlen Vario hø hud (ca 2cm lavere enn std armlen) 
1113-1011 195655 Armlen Vario ve hud (ca 2cm lavere enn std armlen) 
1113-1046 195650 Armlen Vario bred hø stoff (+2cm innover) 
1113-1047 195652 Armlen Vario bred ve stoff (+2cm innover) 
1113-1001 195649 Armlen Vario bred hø hud (+2cm innover) 
1113-1002 195651 Armlen Vario bred ve hud (+2cm innover) 
1122-1025 Ekstra polstring med minneskum, pr armlen
1122-1024 Ekstra polstring med myk latex, pr armlen
1122-1030 241405 Trekk armlen i hud stk

Armlen bred
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medema.com

Hjulsett Safety
(for kjøring med bruker i stol)
En meget sikker løsning ved at hjulene kun aktiviseres når man skyver ned skyvebøylen
bak på ryggen. Stolen står støtt når ikke bøylen skyves ned. Velegnet for bruk med
bruker i stolen. Kan ikke kombineres med seterotasjon/svingskive/multitilpasningsrygg.
Passer kun med ny modell 576 Nordic2. Etterlevering til eldre stoler, bruk varenr 1103-1001.

Varenr HMS art nr Varenavn
1113-1005 241089 Hjulsett Safety fabrikkmontert 
1113-1006 241090 Hjulsett Safety for ettermontering

Bord transparent svingbart

1114-1006 HMS 195664 Bord transparent

Bord Fellbart og svingbart
Regulerbart i høyde, dybde og vinkel
1114-1002 HMS art nr 195661 Bord fellbart 
svingbart hdvreg (høyre mont)
1114-1003 HMS art nr 241086 Bord fellbart 
svingbart hdvreg (venstre mont)

Bord tre svingbart

1114-1007 HMS art nr 241087 Bord tre 
svingbart

Bord frittstående

1114-1004 HMS art nr 195662 Bord frittstå-
ende hvreg, stillbart til ulike setebredder

Transporthjul 
Transporthjul montert bak på stolens føtter. 
Krever at stolen bikkes bakover og balanseres 
når stolen skal flyttes. Stolen står støtt når 
dette ikke gjøres. Leveres nå standard på 
stoler både med og uten sving.

NB. Ved ettermontering av hjulsett  på eksisterende stol kreves bytte til ryggramme og ryggtrekk, som er forberedt for hjulsett
       mekanisme (mont. på spesialrygg, kun etter avtale).

Batteri Back Up

Passer stoler med Linak og Ciar elektronik 
(1123-1001 HMS art nr 195657). Stolen kan 
også leveres med batteridrift (1123-1003 
HMS art nr 195658). 15
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Nakkeputer

Fitform 576 Nordic2
- Diverse sitteløsninger

Nr. 2

1113-1038  Liten stoff
1113-1019 Liten  hud
 m/fiberfyll, formbar

Nr. 3

1113-1039 Stor stoff
1113-1021 Stor hud 
m/fiberfyll, formbar

Nr. 4

1113-1040 M bånd stoff
1113-1023 M bånd hud
1113-1041 M bånd Uniform
1113-1042 M bånd Sarcotex 
m/fiberfyll, formbar

Nr. 5

1113-1043 Dråpeform stoff
1113-1025 Dråpeform hud
1113-1044 Dråpeform Uniform
1113-10452 Dråpeform  Sarcotex 
m/fiberfyll, formbar

Std.

1113-1036 Std stoff 
1113-1037 Std hud 
m/fiberfyll

Plansete
1121-1007 Plansete Fitform etter mål
1121-1008 Plansete Fitform m kant         
                 etter mål

Sidestøtte rygg
1121-1060 Sidestøtte rygg, par
(bruk alt. IPLM PLUS rygg som gir større 
mulighet for tilpasning, og er en bedre 
løsning)

Betjeningsboks lettbetjent
Svært lettbetjent betjeningspanel
1105-1004 HMS 195659 Betjeningsboks 
Light Touch Fitform lettbetjent (Linak)

Betjeningsboks Easy
1105-1002 Betjeningsboks Easy m 2 
knapper og sammenkoplede elfunsjoner
For brukere som synes det er forvirrende 
med mange knapper på betjeningsboksen. 
Kan den leveres i en Easy-utgave med kun 
2 knapper. Da blir oppreisningsfunsjon,        
setetilt og benstøtteregulring sammen-    
koplet. Ryggreguleringen bortfaller (gjelder 
kun ved nylevering, kan ikke etterbestilles).

1105-1001 Betjboks til IR styring Fitform trådløs 
lettbetjent mod Gewa 
(krever 1105-1018)

1105-1018 Tillegg CIAR elektronikk for IR styring
 Fitform Nordic (kun fabrikkmontert)

FN-NETTB Nettbrett til IR styring Fitform 
(krever 1105-1018) inkl programmering

Stolen kan også styres med omgivelseskontroll 
f.eks Rolltalk, spesialstyringer som f.eks 
øyestyring etc. Be om mer info.

IR-styring

Betjeningsboks standard
1105-1005 Betjeningspanel std stol m tilt
1105-1003 Betjeningspanel std stol u tilt

Hodestøtte med sidestøtte formbar skum
1113-1034 Stoff grå
1113-1033 Sarcotex sort
1113-1035 Uniform
1113-1032 Sort hud

Inkontinenstrekk
1122-1177 Inkotrekk sete sb45
1122-1178 Inkotrekk sete sb51
1122-1179 Inkotrekk sete sb57
1122-1180 Inkotrekk sete sb63
1122-1014 Inkotrekk rygg etter mål
Trekk sete Sarcotex inkosikkert, se side 13.

Inkontinenstrekk
1122-1173 Inkotrekk sete og benstøtte sb45
1122-1174 Inkotrekk sete og benstøtte sb51
1122-1175 Inkotrekk sete og benstøtte sb57
1122-1176 Inkotrekk sete og benstøtte sb63
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Bestillingsdata
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Bestillingsdata
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Bestillingsdata
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Bestillingsdata
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Fitform Saliro  
- lettbetjent og prisgunstig løfte- hvilestol 
  med synkron-funksjon

Ny modell fra Fitform til en svært hyggelig pris. Saliro 
kjennetegnes av høy komfort og er svært lettforståelig og 
enkel å betjene. Stolen har synkronfunksjon, dvs. at 
oppreisningsfunksjon, benstøtte, tilt og rygg er 
sammenkoblet slik at de enkelt kan betjenes med en 
håndkontroll med bare to knapper. Ønsker man separat 
regulering av disse funksjonene anbefaler vi modellen 
Fitform Nordic

Stolen har faste mål, men kan leveres i flere størrelser, i 
stoff eller skinn, se bestillingsdata.  

Saliro kan leveres med varme i sete og rygg, behagelig 
luxus i lange vinter-kvelder! Andre tilbehør/tilvalg er 
nakkepute, hjulsystem og batteridrift.

pr. 3. april 2018

STANDARDSTOL Varenr pris ex 
mva

pris inkl 
mva

Fitform Saliro Mezzo sb49 sd50 sh45 ah23 
grå Geiranger stoff

FS-49M 12 316 15 395

ANDRE UTFØRELSER - BESTILLINGSVARE Varenr  pris ex 
mva

pris inkl 
mva

Fitform Saliro Piccolo sb49 sd48 sh42 ah23 
grå Geiranger stoff

FS-49P 12 316 15 395

Fitform Saliro Grande sb49 sd53 sh48 ah23 
grå Geiranger stoff

FS-49G 12 316 15 395

Fitform Saliro Piccolo sb49 sd48 sh42 ah23 
sort skinn

FS-49P-HUD 16 396 20 495

Fitform Saliro Mezzo sb49 sd50 sh45 ah23 
sort skinn

FS-49M-HUD 16 396 20 495

Fitform Saliro Grande sb49 sd53 sh48 ah23 
sort skinn

FS-49G-HUD 16 396 20 495

TILBEHØR Varenr pris ex 
mva 

pris inkl 
mva

Nakkepute Fitform Saliro stoff FS-NP 976 1 220

Nakkepute Fitform Saliro hud FS-NP-HUD 1 116 1 395

Hjulsystem Fitform Saliro FS-WHEEL 2 636 3 295

Varme sete og rygg Fitform Saliro FS-HEAT 2 676 3 345

Batteridrift Fitform Saliro FS-BATT 2 676 3 345
Vi tar forbehold om evnt. pris og produktendringer

Hjulsystem Fitform Saliro Betjeningspanel med kun 
to knapper
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Notater:
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