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Skytta 28.01.22

•

Stolen leveres fra oss som standard stol uten sete og ryggpute.
Det vil variere hvordan den formstøpte sitteenheten monteres/tilpasses.
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•

Det er laget ett adapter beslag til rygg som enkelt løser de fleste monteringer.
2406-1600 Adapterplate montering av støp Spinalus2

Hvis
adapterplate
eller
ryggrammen
ikke brukes bør
støpe skallet
forankres i
Ryggrammens
fester

•
Art.nr

Det vanligste oppsettet + stol og øvrig tilbehør.
NAV

Varenavn
Setepute Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb45 std
2421-1150 263978
anatomisk
Ryggpute Spinalus2 ers MC1104/MC1124 sb45 std
2421-1154 263979
anatomisk
2406-1600 269945 Adapterplate montering av støp Spinalus2
2406-1061 269946 Ryggvinkel begrensning switch kit spinalus2
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•

Ryggregulering brukes sjelden på formstøpte sitteenheter.
Men stolen leveres med ryggregulering!
Så må man ved montering finne rett vinkel og koble den ifra.
Den bør også programmeres bort fra styreboksen, men det kan ikke gjøres før den
formstøpte sitteenheten er montert.

•

Det kan være nødvendig å begrense hvor mye ryggen skal kunne vinkles dersom den
formstøpte sitteenheten er delt og rygg skal kunne reguleres.
Det kan være nødvendig å begrense ryggvandring både frem og tilbake, da kan man
montere ett switch kit i begge sider av Spinalus-2 setet.
Angi fra-til ryggvinkel som ønskes.
2406-1061 Ryggvinkel begrensning switch kit spinalus2

Husk:

•
•
•
•
•

Vi trenger bredden og dybde på den formstøpte sitteenheten
for å forhåndsinnstille Spinalus-2 setet. Angi setebredde 40-45-50 eller 55cm.
Sjekk behov for alternative armlene, benstøtter og eventuelt hodestøtte.
Hvem monterer den formstøpte sitteenheten.
Husk tegninger bilder og god informasjon hvis andre individuelle tilpasninger skal lages.
Den som skal montere trenger:
o Brukerid / SF nummer.
o Høyde på bruker.
o Vekt på bruker.
o Hvem tilpasningen er anvist av.
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