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Mer info på neste side

Baffin Automatic 
Unik 3-i-1 multifunksjonsstol

Velg mellom 4 farger:  
Rød, blå, grå og lilla
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Tekniske spesifikasjoner

Small Medium Large

Brukerhøyde     85-105 cm         100-120 cm              115-135 cm

Rygghøyde 44 cm 52 cm 60 cm

Setedybde 18 - 28 cm 21 - 31 cm 29 - 39 cm

Setebredde 18 - 29 cm 22 - 33 cm 22 - 33 cm

Høyde (gulv til sete) 78 cm 78 cm 78 cm

Rygglene – vinkel 0º - 90° 0º - 90° 0º - 90°

Loddrett posisjon 0 - 86° 0 - 86° 0 - 86°

Max. Bruker vekt 40 kg 60 kg 60 kg

Baffin Automatic 3-i-1 multifunksjonsstol
Baffin Automatic er en unik multifunksjonsstol som gir 
perfekt og individuell støtte til brukeren. Dens unike og 
patenterte «ryggsøyle» system kan tilpasses brukeren og 
gir korrekt støtte i lend og rygg.  

Via fjernkontroll kan den automatisk transformere bruker 
fra en sittende til liggende eller stående posisjon. På denne 
måten trenger ikke pårørende eller terapeuter å løfte barnet 
opp av stolen for å komme opp i en stående posisjon.

Brukeren får samtidig mulighet til å delta i aktiviteter, 
undervisning, terapi og lek.

Multifunksjonsstolen er utviklet til barn/unge med moderat 
til kraftig handikap, og understøtter deres kroppsholdning, 
slik at fokus kan rettes mot en aktivitet, innlæring eller lek.  

Perfekt til hjemmebruk, i institusjon og på skolen.

Dens unike og patenterte 
«ryggsøyle» system kan til-
passes brukeren og gir korrekt 
støtte i lend og rygg.  

Multiposisjons-systemet består av 
bryststøtte, vest, armlene, hofte-
belter og justerbart sete.

Stor bordplate (ekstratilbehør) 
gir mulighet for aktiviteter, 
læring og lek.

Justerbare hoftestøtter, samt 
justerbare armlener som 
sikrer korrekt posisjon av 
armer og hender i sittende 
stilling. 

God stabilisering og abduk-
sjon av bena. Knestøtter og 
oppdelte fotstøtter muliggjør 
innstilling og knefleksjon. 
Fotstøttene kan også tilpasses 
i plantar/dorsal og supinasjon/
pronasjon posisjon. 

Fleksibel og justerbar hode-
støtte (ekstrautstyr) gir optimal 
støtte til hodet. Hodestøtten 
kan justeres og tilpasses indi-
viduelt.


