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Termékjellemzők és előnyök

Multistander 2
Rendkívül sokoldalú 3 az 1-ben állító rendszer;
függőlegesen, hason fekvő és hanyatt fekvő helyzetben
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Ez a teljesen állítható és sokoldalú 3 az 1-ben állító keret kb. 4 - 13 éves gyerekeknek megfelelő; magasfokú testtartási 
támogatást biztosít függőleges, hason fekvő vagy hanyatt fekvő helyzetben.

A magasság és szélesség egyedülálló mértékű beállítása és a 60 kg-os maximális felhasználói tömeg, a Multistander 2 eszközt 
tökéletes választássá teszi a növekvő gyermekek számára többfelhasználós környezetben. A sima és egyszerű szögbeállítás a 
vízszintes iránytól a függőleges irányba hozza a multistandert, minden gyermek számára megkönnyítve a mozgatást fekvő 
helyzetből a pontos állásszög korlátlan beállításával. A fej-, gerinc-, láb- és talptámaszok széles választékával bármely 
felhasználó számára személyre szabható a Multistander 2, miközben a szándékosan nyitott kialakítás biztosítja, hogy mindig 
pontosan látni lehessen a felhasználó helyzetét. A kiemelkedő külső támogatás képessége az eszköz méretbeli növelhetőségé-
vel és a sokféle tartozékválasztékkal együtt azt jelenti, hogy a Multistander 2 sok éven át könnyen kielégíti a növekvő gyermek 
változó igényeit.

 A Multistander használatában az összes tartópárnát okosan úgy tervezték, hogy egy segítő is  könnyedén 
mozgathassa vagy eltávolíthassa, nehogy akadályozza a gyermek biztonságos helyzetváltoztatását. Hogy a termék 
biztonságosan tartsa felhasználót, a párnák mozgathatók az optimális korrigált helyzet elérése érdekében.

 
A függetlenül állítható mellkasi és kismedencei támasztólapok lehetővé teszik az egyes gyermekek egyéni 
igényeinek kielégítését, ugyanakkor elkerülhető a kényes területekre nehezedő nyomás, mint a mesterséges 
táplálás területe.

Könnyen tisztítható és vízhatlan! A Multistander 2 tartói és tartópárnái poliuretánból készülnek, amelyben integrált 
antimikrobiális szer található. Ez biztosítja, hogy a Multistander 2 gyorsan és egyszerűen tisztán tartható és higiéni-
kus legyen, ami elősegíti az újbóli kiadást az üzletek számára, vagy a több felhasználó esetén a fertőzés elkerülését.

Lehetővé teszi az egyes gyermekek egyéni növekedési mértékének kielégítését, ugyanakkor teret enged a kényes 
területek nyomásának elkerülésére.

A tálca magassága, a szöge és a mélysége állítható, egyedülálló beépített kitöltésekkel a támasztópárnák között, 
melyek megakadályozzák azon hézagok létrejöttét, amelyekbe a karok beleragadhatnak, amikor hanyatt feksze-
nek.

A Multistander 2 egy motoros vagy egy kézi állvány lehetőségét kínálja a helyben forgatás szögének beállításához. 
A motoros alap megszünteti a manuális kezelési problémákat, és kézi vezérlő vezérli. A kézi alap robusztus tekerő 
mechanizmussal rendelkezik, amely költséghatékony alternatívát kínál. Ha fekvő helyzetben van, a keret vízszintes-
be állítható, így az áthelyezést is elősegíti.
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Tartozékok

SzandálokMultigrip™ testtámasz

Mellkas kitámasztóTámasztólapokKeret – kézi szög 
állítás

Multigrip™ fejtámla

Rugalmas mellkasi
támogató párnák

Keret – motoros szög
állítás

Támasztó párnák Térd támasztó 
párnák

Műszaki speci�kációk
Fontos információ:
Felhívjuk �gyelmét, hogy néhány minimális
 és maximális méreteket további kiegészítő 
alkatrészek alkalmazásával érnek el

Korosztály           

Felhasználói magasság

Felhasználói tömeg

Mellkas szélessége

Csípő szélessége

Magasság (szandállemeztől a felső támasztólap tetejéig)

Magasság (szandállemeztől a fejtámla tetejéig: csak szupinációban)

Magasság (padlótól a felső támasztópárna tetejéig)

Térdblokk szélesség

Lábtartó szöge   

Döntés szöge   

Alap befoglaló méret
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