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SORTIMENTSÖVERSIKT 

Träning/Fysio 
Samtliga produkter och artikelnummer finns i WebSesams sortimentskatalog. 
Meerkat R82 Meerkat är ett ståstöd med ett fritt val av både rygg- och 

magstående, som består av en basplatta och en pelare.  
I basutförande används Meerkat med fotsandaler, knä- och 
höftstöd.  
 
Tillbehören monteras på pelaren för individuell inställning. Med 
hjälp av tillbehör är det möjligt att ge höft- och bröststöd, montera 
ett bord för funktionellt stöd eller en gunga för att uppmuntra 
barnet att vara aktiv i en stående position. Gungan är lätt att 
montera under basplattan och gör det möjligt för barnet att röra sig 
framåt/bakåt i en gungande rörelse. 

Ståstöd, enkelt. Barn och ungdom. 

Etac 

 Storlek 

1 
2 
3 

 

Hip Kramstöden ger ett optimalt stöd runt hela barnet. För att ge en 
individuell anpassningsmöjlighet kan kramstöden justeras i bredd 
med kilar som placeras under klädseln och i djup genom 
vinkelreglering av vingarna.  
 
Samtliga tillbehör monteras i stativets centrumprofil. Steglös 
vinkeljustering. Under introduktion av ståstativ rekommenderas en 
ståvinkel på 70°. Enkel höjdjustering med vev. Justering i höjd skapar 
möjlighet till deltagande i fler aktiviteter. 

Ståstöd, med kramstöd. Barn och ungdom. 

Minicrosser 

 Storlek 

Small 
Medium 

Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. 

 

Toucan (hel fotplatta) Ståstöd uppbyggt runt ett centerstag som gör alla tillhörande stöd 
steglöst höjdjusterbara. Bröstplatta, sidostöd och knästöd går att 
ställa in på bredden, vilket gör det enkelt att anpassa efter det 
enskilda barnets behov.  
 
I Toucan står barnet nästan i golvhöjd och är därmed i ögonhöjd med 
sin omgivning.  
 
Centerstaget kan vinklas steglöst utifrån det enskilda barnets behov 
och möjligheter. 

Ståstöd, avancerat. Barn och ungdom. 

Etac 

 Storlek 

1 
2 
3 
4 
5 

Inkl. bröstplatta och fotplatta. Övriga tillbehör väljs i sortimentkatalogen och arbetsorder kopplas till för montering. 
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Gazelle PS (delad fotplatta) Gazelle PS är ett flexibelt mag- och ryggstående ståstöd. Knä- och 
fotstöd kan ställas in och justeras individuellt, vilket gör det lätt att 
ändra ställning, samtidigt som det är lätt att ändra benposition.  
 
När barnet står med magen mot stödet uppnås maximal sträckning 
av både höft och knän. Med ryggen mot stödet ger det stöd för barn 
som har dålig eller ingen huvudkontroll. Det går också att montera 
sidostöd eller huvudstöd för barn som behöver extra stöd.  
 
Ståstödet har steglös tippfunktion från lodrätt stående till vågrätt 
läge. 

Ståstöd, avancerat. Barn och ungdom. 

Etac 

 Storlek 

1 
2 
3 
 

 

Meerkat Ståstöd med ett fritt val av både rygg– och magstående. Meerkat 
består av en basplatta och en pelare. Vid användning av ståskal i 
Meerkat kompletteras med bröststöd. Ståstöd för ståskal. Barn och ungdom. 

Etac 

 Storlek 

1 
2 
3 
 

 

Hip light Hip light ståstöd med en stödram. Denna öppnas lätt genom att lossa 
säkerhetslåset och därefter svänga undan barren.  
 
Denna lösning erbjuder mindre stöd och är därför särskilt lämpad för 
de som behöver träna sin balans eller använder ståskal.  
 
Höjdjusteringen av stödramen är steglös längs hela profilens längd. 

Ståstöd för ståskal. Barn och ungdom. 

Etac 

 Storlek 

Small 
Medium 
 

Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. 
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Ståstöd Hip 170 HIP 170 är ett ståstativ för barn och ungdomar som står med ståskal 
eller andra ortoser. Det ger ett stöd runt barnetsom möjliggör både 
aktivitet och självständig balans. Hip170 har en stödram klädd med  
cellgummi, en fotplatta som är klädd med antihalkmaterial och en 
fotstoppsbåge som är ställbar i djup. 

Ståstöd för ståskal. Barn och ungdom. 

Minicrosser 

 Storlek 

Upp till 
170 cm 
inkl. 
ståskal 
 

Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. 

 

Rabbit Up Rabbit Up är ett anpassningsbart ståstöd som ger barnet möjlighet 
att röra sig självständigt och samtidigt vara i samma höjd som andra 
barn. 
 
Rabbit Up är uppbyggd runt en centerskena och har steglös ändring 
av ståvinkeln. Bröstplatta, höftplatta och knästöd går att ställa in på 
bredden, vilket gör det enkelt att anpassa efter det enskilda barnets 
behov.  
 
Cambring av drivhjulen möjliggör en optimal körställning för barnet. 

Ståstöd, anpassningsbart. Barn och ungdom. 

Etac 

 Storlek 

1 
2 
3 
4 
 

I standardutförande ingår bröstplatta och fotplatta. Övriga tillbehör väljs i sortimentkatalogen och arbetsorder kopplas till för 
montering. 

 

Caribou Tippbräda för både mag- och ryggstående som hjälper människor att 
stå. Behovet kan finnas vid många olika slags diagnoser – exempelvis 
spasticitet, kontrakturer och cirkulationsproblem.  
 
Caribou kan gå från en horisontell till en vertikal position. Den är 
byggd av en standarddyna och en rad valfria toppdynor för att ge 
optimal rörelsefrihet.  
 

Tippbräda. Barn och ungdom. 

Etac 

 Storlek 

1 
2 
3 
4 
 

För komplett Caribou tippbräda krävs att du beställer toppdyna, bröstsele och kryssele. Komplettera med tillbehör för 
individens särskilda behov.  
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MOTO med Gracile MOTO med Gracile är anpassad speciellt för barn och har flera olika 
justeringsmöjligheter. 12 cm i pedalbredd. Träningshjälpmedel med 
aktiv/passiv funktion för arm/ben.  
 
Tydlig och lättanvänd display som visar träningsanalys av tonus, 
distans, tid, belastning, kaloriförbrukning, symmetri och hastighet. 
Belastning 2–100 watt. Inbyggd spasmkontroll som stannar och 
vänder rörelsen vid upptäckt spasm. 

Arm- och bentränare. Barn. 

Primed 

 Storlek 

Maximal 
användar- 
vikt: 90 kg 
 

Inkl. fotplattor.  

 

MOTO med Gracile MOTO med Gracile är anpassad speciellt för barn och har flera olika 
justeringsmöjligheter. 12 cm i pedalbredd. Träningshjälpmedel med 
aktiv/passiv funktion för ben.  
 
Tydlig och lättanvänd display som visar träningsanalys av tonus, 
distans, tid, belastning, kaloriförbrukning, symmetri och hastighet. 
Belastning 2–100 watt. Inbyggd spasmkontroll som stannar och 
vänder rörelsen vid upptäckt spasm.  

Bentränare. Barn. 

Primed 

 Storlek 

Maximal 
användar- 
vikt: 90 kg 
 

Inkl. fotplattor.  

 

TR Classic TR Classic har en motordriven, steglös, vinkling av liggytan på 0–90 
grader. Vinklingen styrs via en handkontroll. Vinkelskiva för avläsning 
av gradtalet finns placerad under liggytan. Fast planhöjd 60 cm.  
 
Fotplattan är manuellt vinklingsbar i tre olika lägen. Stativet har en 
frigång på cirka 15 cm. Fyra hjul med diameter 12,5 cm (två låsbara, 
två med riktningsspärr). Nödsänkning med batteridrift vid 
strömlöshet. Löstagbar trådkorg för förvaring av sadelgjordar, etc.  

Tippbräda. Vuxen. 

Alfacare 

 Storlek 

65x170 cm.  
Inkl. fotplatta: 
65x184 cm. 
 
Maximal 
användar- 
vikt: 150 kg 

Levereras med polstrade sadelgjordar (två smala och en bred) samt fäste för arbetsbord alternativt handtag. 
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Seers  Elektrisk tippfunktion på 0–90 grader med handkontroll. 
Tippningsgrader visas direkt i handkontrollen. Elektriskt höj- och 
sänkbar 47–101 cm med handkontroll. Stativet har frigång 14,5 cm. 
Fyra hjul, diameter 15 cm, med styrhjul och centrallåsning som 
standard. 
 
Nödsänkningshandtag för nedtagning av tippbrädan i samband med 
ett strömavbrott. Delade vinklingsbara fotplattor som kan regleras 
separat i fyra olika lägen mellan +15 och –30 grader. 

Tippbräda. Höj- och sänkbar. 

Medema 

 Storlek 

70x195 cm 
 
Maximal 
användarvikt: 225 
kg 

Levereras med handtag och tre sadelgjordar/fästbälten varav en för knä och två för höft/bröst.  

 

Spacemaker Enkelt justerbart i höjdled med hjälp av skalan på pelaren. Även 
knästödet är justerbart i höjdled. Bordet kan justeras 9,5 cm i 
djupled.  
 
Ståstödet behöver inte skruvas fast i golv eller vägg, patientens egen 
tyngd ger stabilitet. Underredet, ståplattan, är försedd med hjul så 
att stödet kan förflyttas. Finns även med elektrisk vinsch. 

Ståstöd, enkelt. Vuxna. 

Alfacare 

 Storlek  

Bredd: 75 cm. 
Höjd ståplatta–
bord: 79–121 cm. 
 
Maximal 
användarvikt:  
120 kg 

Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. 

 

Easy Stand Evolv III  Easy Stand ger användaren stöd från sittande till 
stående position.  
 
Olika tillbehör kan läggas till för att ge extra stöd vid 
uppresning. 

Ståstöd, avancerat. Vuxna. 

Anatomic Sitt 

 
 
 
 
  

Storlek 

Medium (Maximal 
användarvikt: 90 kg) 
 
Large (Maximal 
användarvikt: 127 kg) 
 
Extra Large (Maximal 
användarvikt: 159 kg) 

För komplett ståstöd behöver du utöver huvudprodukten även beställa pumphandtag, knästöd samt ryggstöd. För montering 
av dessa kopplas en arbetsorder till beställningen. 
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Oxycycle I En enklare modell av armtränare och för aktiv rörelseträning med ett 
tyst och mjukt magnetiskt motstånd som kan regleras. Motståndet 
kan regleras i små steg vilket gör att denna modell är en 
rörelsetränare som inte ger ett tungt motstånd.  
 
Lätt att flytta. 
 
Display visar varvtal, tid, kaloriförbrukning och distans.  

Armtränare, aktiv enkel. Vuxna. 

Medema 

 Storlek cm 

Längd: 50 
Bredd: 43 
Höjd: 38 
 

Levereras med antiglidmatta. Beställ huvudhjälpmedel och handtag i sortimentskatalogen och koppla en arbetsorder till 
förskrivningen för montering. 

 

Cykel Monark Compact Rehab 881E Benergometer som är mycket lämplig för konditionsträning. 
Belastningen kan kalibreras.  
 
Ställbara vevarmar både i längd och i vinkel. Display visar varv/min, 
totalvarv och tid. Transporthjul och transporthandtag.  

Bentränare, aktiv enkel. Vuxna. 

Medema 

 Storlek  

Längd: 54 cm 
Bredd: 47 cm 
Höjd: 55 cm 
 
Vikt: 22 kg 
 

Beställ huvudhjälpmedel och pedaler i sortimentskatalogen. Koppla arbetsorder till förskrivningen för montering av pedaler. 

 

Manuped Manuped för träning av både armar och ben. Möjliggör träning utan 
behov av stöd eller avlastning under rörelsen för patient med egen 
styrka.  
 
Två olika radielägen i både arm- och bendel. Steglös justering av 
motstånd. Justerbar i höjd med säkerhetslås.  
 
Cykeldator som mäter hastighet, distans, totaldistans, körtid och har 
klocka. 

Arm- och bentränare, aktiv enkel. Vuxna. 

Primed 

 Storlek  

Längd: 54 cm 
Bredd: 47 cm 
Höjd: 55 cm 
 
Vikt: 22 kg 

Levereras med långa golvplattor. 
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Oxycycle III En arm-/bentränare med motor som hjälper brukaren att röra 
armar alternativt ben. Rörelsehastighet och belastning regleras 
genom handdosan.  
 
LCD-display med tid, varv/minut och totalt antal varv. 

Arm- och bentränare. Aktiv/passiv enkel. Vuxna. 

Alfacare 

 Storlek  

Längd: 50 cm 
Bredd: 46 cm 
Höjd: 38 cm 
 
Vikt: 8,5 kg 

Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. Levereras med antiglidmatta. Beställ huvudhjälpmedel, 
pedaler eller handtag i sortimentskatalogen och koppla en arbetsorder till förskrivningen för montering.  

 

Theratrainer Mobi Arm- och bentränare som tillåter passiv, aktiv och assisterad 
träning (sensorer känner av patientens aktivitet).  
 
0–60 varv/minut, framåt/bakåt med mjukstart och avstängning. 
Träningsmotstånd inställbart i steg från 0–15, träningstid 
inställbar från 1–180 minuter. Displayen visar avstånd, 
träningstid, antal varv, effekt och kaloriförbrukning. 

Arm- och bentränare. Aktiv/passiv/avancerad. Vuxna. 

Alfacare 

 Storlek  

Längd: 50 cm 
Bredd: 46–56 cm 
Höjd: 43 cm 
 
Vikt: 12–13 kg 

Beställ huvudhjälpmedel, pedaler eller handtag i sortimentskatalogen och koppla en arbetsorder till förskrivningen för 
montering. 

 

Moto med Viva 2 light (ben) Träningshjälpmedel med aktiv/passiv funktion för ben. Tydlig 
och lättanvänd display som visar träningsanalys av tonus, 
distans, tid, belastning, kaloriförbrukning, symmetri och 
hastighet.  
 
Belastning 2–100 watt. Inbyggd spasmkontroll som stannar och 
vänder rörelsen vid upptäckt spasm.  
  

Bentränare. Aktiv/passiv, avancerad. Vuxna. 

Primed 

 Storlek  

Längd: 60–66 cm 
Bredd: 59 cm 
Höjd: 105–117 cm 
 
Vikt: 31 kg 

Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. 
Inkl. fotplattor och vadstöd. 
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Moto med Viva 2 light (ben och arm) Träningshjälpmedel med aktiv/passiv funktion för ben och arm. 
Tydlig och lättanvänd display som visar träningsanalys av tonus, 
distans, tid, belastning, kaloriförbrukning, symmetri och 
hastighet.  
 
Belastning 2–100 watt. Inbyggd spasmkontroll som stannar och 
vänder rörelsen vid upptäckt spasm.   

Arm- och bentränare. Aktiv/passiv, avancerad. Vuxna. 

Primed 

 Storlek  

Längd: 61–87 cm 
Bredd: 59 cm 
Höjd: 105–117 cm 
 
Vikt: 41 kg 
 
Maximal 
användarvikt: 135 kg 

Modellen är utgående. Återanvänds och levereras när den finns i lager. 
Inkl. fotplattor och vadstöd. 

 

Moto med Loop light (ben) Träningshjälpmedel med aktiv/passiv funktion för ben. Tydlig 
och lättanvänd display som visar träningsanalys av tonus, 
distans, tid, belastning, kaloriförbrukning, symmetri och 
hastighet.  
 
Belastning Max 100 watt. Terapiprogram med ett fördefinierat 
förlopp som uppmjukning, kondition, styrka, Parkinson, stroke 
och multipel skleros. Användaren kan även sammanställa och  
spara ett eget terapiförlopp.  

Bentränare. Aktiv/passiv, avancerad. Vuxna. 

Primed 

 Storlek  

Längd: 70 cm 
Bredd: 60 cm 
Höjd: 107–122 cm 
 
Vikt: 30 kg 
 
Maximal 
användarvikt: 135 kg 

Inkl. fotplattor och vadstöd. 

 

Moto med Loop light (ben och arm) Träningshjälpmedel med aktiv/passiv funktion för arm/ben. 
Tydlig och lättanvänd display som visar träningsanalys av tonus, 
distans, tid, belastning, kaloriförbrukning, symmetri och 
hastighet.  
 
Belastning Max 100 watt. Terapiprogram med ett fördefinierat 
förlopp som uppmjukning, kondition, styrka, Parkinson, stroke 
och multipel skleros. Användaren kan även sammanställa och  
spara ett eget terapiförlopp.  

Arm- och bentränare. Aktiv/passiv, avancerad. Vuxna. 

Primed 

 
 

Storlek  

Längd: 70 cm 
Bredd: 60 cm 
Höjd: 107–122 cm 
 
Vikt: 33 kg 
 
Maximal 
användarvikt: 135 kg 

Inkl. fotplattor och vadstöd. 
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Splint Används vid kontrakturprofylax samt för att minska spasticitet.  
Splintarna blåses enkelt upp med munnen. 

Splint i olika storlekar 

Medema 

 Storlek  

Lång arm 80 cm 
Kort arm 70 cm 
Halv arm 53 cm 
Armbåge 40 cm 
Hand 20 cm  
Vad/lår 60 cm 
Helt ben utan sula 
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