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Ny svingfunktion med letbetjent frigørelseshåndtag der kan 
justeres i ønsket vinkel. Kan monteres på modsat side.

Fitform 576 Nordic 2
Stolserie med speciel sikker oprejsningsfunktion, og 
med komfort og tilpasningsmuligheder i særklasse

• Nyudviklede sæde- og rygpuder giver blødere og mere 
stabil siddekomfort

• Manuelt regulerbar lændestøtte med håndpumpe som 
også kan højdereguleres

• Transporthjul for enklere flytning af stolen
• Unik og specielt sikker oprejsningsfunktion som skiller sig  

ud fra andre stole i markedet
• Meget robust og stabil stol med meget højt sikker- 

hedsniveau
• Alle mulige sidde og liggende positioner, separat justering 

af den lodrette funktion, sædetilt, rygregulering og  
benstøtte

• Omfattende tilpasningsmuligheder på alle stole med 
justerbar sædehøjde, sædedybde,længde og vinkel på 
benstøtte, vinkling af topdel på ryg, armlænshøjde og 
forskellige løftevinkler inkl lige løft.

• Tiltfunktion helt op til 35 grader med mulighed for benene 
over hjertehøjde  

• Leveres i mange størrelser (sb45,51,57,63,69,75,81,87 
cm) og stort omfattende sæde-, ryg- og tilbehørsprogram. 
Kan tilpasses enhver kropsbygning

• For høje personer er der mulighed for ekstra dyb sæde-
dybde 49-59 cm (evt. med tilbehørsæt), ekstra lang ben-
støtte med benstøtteforlænger, samt forskellige ryghøjder 
(72,84,94 eller 104 cm)

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

• Mulighed for avanceret og trykforebyggende siddeløsnin-
ger ved hjælp af tilbehør bl.a den nye FIT-MOTION  
(se s 5)

• Mulighed for forskellige blødhed på sæde- og rygpolster

Fitform 576 Nordic2
Sædebredde stand. størrelser 45, 51, 57, 63 cm
Sædebredde specialstørrelser 69, 75, 81 , 87 cm 
Sædedybde std modeller 43-53 cm (38-59 cm m tilbehør)*
Sædedybde dyb model 49-59 cm (evt. m tilbehør)
Sædehøjde u rotation 40-60 cm ( fra 36 cm m tilbehør)
Sædehøjde m rotation 41-61 cm ( fra 37 cm m tilbehør)
Ryghøjde 84 cm (72,94,104 cm m tilbehør)
Ryghøjde model Mini 72 cm
Armlænshøjde regb u værktøj 15-29 cm (fra 12 cm  m tilbehør)
Benstøttelængde (justerbar) 44-55 cm (+8 cm m tilbehør)
Maks højde benstøtte fra gulv 83-103 cm (afhængig af sh)
Højde lige løft oprejst 59-79 cm (afhængig af sh)
Højde skrå løft oprejst 60-80 cm (afhængig af sh)
Maks brugervægt sb 45 og 51 150 kg
Maks brugervægt sb 57 175 kg
Maks brugervægt sb 63-87 250 kg
Tilt 5-35 grader
Rygvinkling 95-135 grader
Rotation Manuelt låsbar m håndtag, alt med 

automatisk låsing
Rygoverdel Regulerbar u værktøj (evt el betjent) 
Betræk std Gråt stof / sort skind
Nakkepude std (m fiberfyld)
* Kortere sædedybde på forespørsel
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medema.com

Fitform Nordic
- at sidde på et sundt grundlag

Hvilestilling
Ved at tilte sædet og regulere ryggen yderligere bagover, 
kommer man i hvilestilling. I denne stilling er belastningen 
på rygraden minimal. Kropsvægten bliver optimalt fordelt 
og man opnår behagelig afslapning af kroppen. Da benene 
kan komme højere op end hjertet, aflastes blodomløbet. 
(såkaldt choklejeposition).

Siddestilling
At sidde oprejst stiller de højeste krav til rygraden. Da 
lænestolen passer til brugerens kropsbygning, har bæk-
kenet den rigtige position, rygsøjlen bliver fuldstændig 
understøttet, mens benene er løftet, Sådan opnås en 
afslappet siddestilling.

Oprejsningsstilling
Unik oprejsningsfunktion som adskiller sig fra andre stole 
på markedet. Under løfteprosessen drejer sædet lidt 
bagover så man får sat benene godt under sig når man 
skal rejse sig. Dette gør oprejsning meget sikker og god, 
hvilket forebygger fare for uheld.

Afslapningsstilling
Ved hjælp af reguleringen af sædetilt, fodstøtte og justering 
af rygvinkel kommer du i en ideel afslapnings position, som 
man nemt kan komme op fra igen. 

Rygraden aflastes i høj grad og musklerne, senerne og 
leddene er afslappede.

Kropsvægten fordeles over et større område og dette 
reducerer faren for lokalt tryk og eventuelt tryksår. Ved 
primært at anvende tiltfunktionen blir reguleringen så be-
hagelig som muligt og samtidig er det lettere for brugeren 
at opretholde den ønskede siddebalance og siddestilling
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Oprejsningsfunktion

Lige løft

Fitform 576 Nordic2
-forskellige størrelser og modeller

* sædedybde mulig 37-59 cm, sædehøjde 36-61 cm, benstøttelængde op til hele 63 cm og ryghøjde
  72-104 cm med tilbehør

Stolene leveres standard i grå stof eller sort skind inkl. nakkepude, to sidelommer og korsrygstøtte med håndpumpe og manu-
elt regulerbar i høyden.
Alternative farver/større størrelser kan leveres på bestilling.  
Ved privatkøb/bestilling af afvigende stole, ser vi os nødsaget til at bede om et depositum på 25% af købesummen. Depositu-
met må være indbetalt før produktet bestilles/produceres. Disse stole skal være betalt før udlevering. Produktet er Mede-
ma-gruppens ejendom indtil fuld betaling kan dokumenteres. Specialbestilte produkter tages ikke retur.

En forudsætning for, at en løfte- hvilestol skal 
fungere optimalt, er at den skal passe godt til 
brugeren. 

Den bør have både rigtig sædebredde, 
sædedybde, sædehøjde og armlænshøjde for 
at oprejsning skal kunne gøres bedst mulig 
og at stolen samtidig skal give god støtte og 
afslappet sidde- og hvilestilling. I afslapnings- 
og hvilestilling bør man også have god støtte 
og aflastning under benene. Det er derfor en 
stor fordel at kunne justere benstøtten efter 
brugerens længde.

Et vigtig valg er den rigtige sædebredde og 
afstand mellem armlænene. Dette er vigtigt for 
at brugeren bedst muligt skal kunne udnytte 
sin armkraft ved oprejsning, og samtidig kunne 
sidde stabilt og komfortabelt. 

Vi tilbyder derfor stolene i forskellige sæde-
bredder (45,51,57, 63, 69, 75, 81 og 87 cm) for 
at sikre at alle får en stol som passer optimalt, 
uanset om man er stor eller lille.

Stolene har endvidere omfattende tilpasnings-
muligheder så man kan justere den ønskede 
sædehøjde, sædedybde, armlænshøjde, 
længde og vinkel på benstøtte samt ønsket 

løftevinkel. 
Vi anbefaler primært at benytte tiltfunktionen 
ved regulering af siddestillingen, dette giver 
oftest den mest behagelige siddestilling for 
brugeren og det som bedst opretholder den 
ønskede siddebalance og siddestilling. 

Brug af tilt er også den bedste måde at sørge 
for trykaflastning og dermed beskyttelse mod 
tryksår.

Tiltfunktionen giver også mulighed for at 
komme i såkalt chokleje, hvor benene kommer 
højere op end hjertet. Indstillingen af benstøtte, 
tilt og ryg er endvidere uafhængige således at 
man kan finindstille ønsket siddestilling.

Der lagt stor vægt på at alle brug skal være både
enkel og sikker. Stolene er svært stabile og er
videre utstyrt med en rekke sikkerhetsdetaljer.

Alle modellerne kan leveres med eller uden
rotation, med eller uden tilt og med betræk i 
stof eller skind

Alternative farver, stof og større størrelser
(sb69,75 og 81 cm) samt specialløsninger kan
leveres på bestilling. Ved privatkøb af afvigende 
stole kræves et depositum på 25%.

Post Stole med tilt og uden rotation Mål * Vare nr Vare nr

stol m stof HMI nr stol m hud HMI nr
6 Fitform Nordic2 Tilt Mini   sb45 sd43-53 sh40-60 rh72 1100-1076 1100-1077
6 Fitform Nordic2 Tilt Smal  sb45 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1078 1100-1079
6 Fitform Nordic2 Tilt  Std     sb51 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1082 1100-1083
6 Fitform Nordic2 Tilt  Dyb sb51 sd49-59 sh40-60 rh84 1100-1080 1100-1081
6 Fitform Nordic2 Tilt Bred  sb57 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1084 1100-1085
7 Fitform Nordic2 Tilt Xbred sb63 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1086 1100-1087

Post Stole uden tilt, med rotation Mål * Vare nr Vare nr
stol m stof HMI nr stol m hud HMI nr

8 Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Mini   sb45 sd43-53 sh40-60 rh72 1100-1064 1100-1065
8 Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Smal  sb45 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1066 1100-1067
8 Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Std     sb51 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1070 1100-1071
8 Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Dyb  sb51 sd49-59 sh40-60 rh84 1100-1068 1100-1069
8 Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Bred  sb57 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1072 1100-1073
9 Fitform Nordic2 Swing (u tilt) Xbred sb63 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1074 1100-1075

Post Stole med tilt og rotation Mål* Vare nr Vare nr 
stol m stof HMI nr stol m hud HMI nr

10 Fitform Nordic2 Swing Tilt  Mini   sb45 sd43-53 sh40-60 rh72 1100-1088 1100-1089
10 Fitform Nordic2 Swing Tilt  Smal  sb45 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1090 1100-1091
10 Fitform Nordic2 Swing Tilt  Std     b51 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1094 1100-1095
10 Fitform Nordic2 Swing Tilt  Dyb sb51 sd49-59 sh40-60 rh84 1100-1092 1100-1093
10 Fitform Nordic2 Swing Tilt Bred   sb57 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1096 1100-1097
11 Fitform Nordic2 Swing Tilt  Xbred sb63 sd43-53 sh40-60 rh84 1100-1098 1100-1099

Ekstra brede stole Mål* Vare nr Vare nr
stol m stof HMI nr stol m ski

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

Vi har en

 størrelse som

 passer!
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medema.com

FIT-MOTION er et innovativt bevægelsessystem som nu kan leveres til 
Fitform løfte- og hvilestoler. Systemet bliver aktiveret automatisk når man 
sætter sig i stolen, men kan om man ønsker det, deaktiveres ved hjælp af 
stolens betjeningsboks.

FIT-MOTION består af to bevægelsesmoduler: 

TRYKAFLASTING: Dette bevægelsesmodul bliver automatisk sat i gang 
når man sidder med benene på gulvet (benstøtten kørt ned). Hvert minut 
tiltes stolen 2x2grader bagover, og derefter 2x2grader tilbage igen til 
udgangspositionen. Dette gentager sig kontinuerlig.

SLOW MOTION GYNGEFUNKtiON: Dette bevægelsesmodul bliver 
automatisk aktiveret når benstøtten er kørt op. Stolen varsler da hvert 
15 minut med et vibrastionsignal at bevægelsen sættes i gang. Man kan 
da vælge at bruge stolens oprejsningfunktion og rejse sig selv. Ellers 
sætter stolens tiltfunktion i gang en langsom gyngebevægelse, med 30% 
af vanlig hastighed på motorerne. Stolens rygvinkel forbliver uændret. 
Slow-motion bevægelsen kan man selv sætte i gang eller deaktivere med 
betjeningsboksen.

Se video af FIT-MOTION på vor hjemmeside medema.no

FIT-MOTION   NYHED                                        
-Innovativ dynamisk sidde- og antidecubitussystem                               

Varenr HMI nr Varenavn

1105-1028 Sidde/antidecubitussystem dynamisk Fit-Motion Fitform fabrikmonteret

Hvorfor FIT-MOTION
Det er altid sundere for kroppen med bevægelse end at sidde 
stille og med FIT-MOTION får brugere, som måske ellers sidder 
mest stille, bevegelse med faste tidsintervaller. FIT-MOTION har 
vist sig at have positiv effekt på blodomløb og iltoptagelse i hu-
den. Slow-motion funktionen bidrager også til at forhindre hævel-
ser i benene. Bevægelserne bidrager også til trykforandring som 
kan have positiv effekt ved forebyggelse og heling af tryksår. 
Gyngebevægelsene med FIT-MOTION (og andre tilsvarende  sto-
le med gyngebevægelse) har også vist sig at have beroligende 
effekt på bl.a demente og personer med smerte. FIT-MOTION`s 
positive effekter er videnskabelig underbygget. (bl.a. Roessingh 
Research & Developement, Enschede og Dr. Ir. D. van Deursen 
en Dr. L.L.J.M. van Deursen)

Fit-Motions teknik
Stole med FIT-MOTION er udstyret med speciel elektronik og 
betjeningsboks som afviger fra stolenes standardudstyr. Elek-
tronikken er programmeret så den genkender hvilken position 
brugeren befinder sig, og starter stolens bevægelser baseret på 
dette. Man kan alltid selv sætte i gang/deaktivere bevægelsene 
med betjeningsboksen.

Vi gør opmærksom på at Fit-Motion ikke kan kombineres med 
batteridrift, trådløs betjening, elektrisk regulering af lænde støtte 
og topdel på ryg, sædebredde over 63 cm og sædedybde over 
55 cm, samt coxittsæde.

Tryktaflastning Slow motion gyngefunktion
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Siddeproblemer Anbefalede løsninger med Fitform Nordic stol

Balanceproblemer, stort behov for 
positionering i stolen

• Vigtigt med rigtig sædebredde på stolen (ikke for bred)  
• Vælg stol MED TILT så brug af rygregulering kan reduceres, brug hellere tilt 
• ILPM/ILPM Plus tilpasningsryg (m.multitilpasnings/kyfosefunktion, individuel 

placering af sidestøtter)
• Elektrisk regulering af rygoverdel samt elektrisk regulerbar lændestøtte (1118-

1004) 
• APPR sæde luftbaseret for trykaflastning og positionering (leveres med ROHO 

Quadtro justerbar flerkammerpude indbygget)

Balanceproblemer og kyfose • Vigtigt med rigtig sædebredde på stolen (ikke for bred)  
• Vælg stol MED TILT så brug af rygregulering kan reduceres, brug hellere tilt 
• ILPM/ILPM Plus tilpasningsryg (m.multitilpasnings/kyfosefunktion, individuel 

placering af sidestøtter) 
• Nakkepude nr 5 dråbeformet (1113-1026)    
• Elektrisk regulering af rygoverdel (1118-1004) 

Balanceproblemer, mindre behov for 
positionering

• Vigtigt med rigtig sædebredde på stolen (ikke for bred)  
• Vælg stol MED TILT så brug af rygregulering kan reduceres, brug hellere tilt   
• ILP ryg (skumbaseret med mulighed for individuel placering af sidestøtter) 
• Multitilpasningsryg med sidestøtte      

Kyfose • ILPM/ILPM Plus ryg (m.multitilpasnings/kyfosefunktion, individuel placering af 
sidestøtter) 

• Multitilpasningsryg med sidestøtte
• Nakkepude nr 5 dråbeformet (1113-1026)

Scoliose / fejlstillinger • ILPM/ILPM Plus ryg (med multitilpasnings/kyfosefunktion, individuel
• placering af sidestøtter)   

Tryksår sæde (EPUAP grade 2) • Trykaflastende sædepude Intelligel (gel) med Uniform eller Sarcotex betræk 
• APPR sæde luftbaseret for trykaflastning og positionering (leveres med ROHO 

Quadtro justerbar flerkammerpude indbygget) med Uniform eller Sarcotex 
betræk  

• Fit-Motion dynamisk sæde/antidecubitussystem (1105-1028  )                                                                                                            
• Stolen har plansæde som standard, med fastgørelse som muligør brug af alle 

typer trykaflastende puder i stolen uden tilpasning.

Risiko for tryksår sæde • Trykaflastende sædepude Intelligel (gel)                                                                                                                   
• APPR sæde luftbaseret for trykaflastning og positionering 
       (leveres med ROHO Quadtro justerbar flerkammerpude indbygget)                                                                                             
• Trykaflastende sædepude med memoryskum 
• Uniform eller Sarcotex betræk 
• Fit-Motion dynamisk sæde/antidecubitussystem (1105-1028)
• Stolen har plansæde som standard, med fastgørelse som muligør brug af alle 

typer trykaflastende puder i stolen uden tilpasning

Risiko for tryksår ryg (nedre del) • Ryg med lag af memoryskum (tilpasning) (1122-1029)    
• IPPM/multitilpasningsryg med sidestøtte 
• APPR-ryg luftreguleret

Risiko for tryksår på ben/lægge • Benstøtte med ekstra memory skum (tilpasning) (1122-1027)

Risiko for tryksår på underarme • Armlæn med ekstra memory skum (tilpasning) (1122-1029)

Ingen håndfunktion • Stolen kan klargøres med specialelektronik for f.eks øjestyring eller andre 
former for specialstyringer. Bed om mere information

Inkontinens og risiko for tryksår • Inkontinensbetræk evt Sarcotex betræk                                                                                                                            
• Hele stolen leveres med "Stamskin" betræk   
• Trykaflastende puder i skum, intelligel eller luft (APPR) med Sarcotex betræk 

Store personer med høj brugervægt • Sædebredde 57cm med max brugervægt 175 kg (std størrelse)
• Sædebredde 63cm med max brugervægt 250 kg (std størrelse)
• Specialbestilt stol med sædebredde 69, 75, 81 eller 87cm (250kg brugervægt)
• 

Tilpasningsguide for Fitform 576 Nordic2 løfte- og hvilestole
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medema.com

Siddeproblemer Anbefalede løsninger med Fitform Nordic stol

Lange personer • Ekstra dyb stol sd49-59 cm (sb51) (stol har tilstrækkelig sædehøjde justering   
sh40-60cm)    

• Ombygingsæt ekstra sædedybde med sd 49-59 cm (øvrige sædebredder)                                                          
• Alternativ ryg med højere ryghøjde 94 eller 104 cm     
• Benstøtteforlænger (+8cm)

Små/korte  personer • Stol med ryghøjde 72 cm 
• Ekstra lav sædehøjde 36, 37, 38 ,39 cm (ved brug af ekstra lav sædepude            

med Intelligel) 
• Armlen Vario (lavere) (1113-1010/1113-1012) 
• Ekstra kort sædedybde fra 38cm (1118-1005) (Ryg med 2 alt 6cm tykkere       

polstring) - kortere sd på forspørsel                                     
• Vigtigt med rigtig sædebredde på stolen (ikke for bred)   

Smalle/tynde personer • Stol med sædebredde 45 (vigtigt med rigtig sædebredde)

Mentalt nedsat (alzheimer, parkinson) • Easy version med sammenkoplede elfunktioner og kun 2 knapper på hånd-
kontrollen (1105-1002)

Nakkeproblemer • Nakkepude med meget blød fyld      
• Elektrisk regulering af rygoverdel (1118-1004)

Behov for bredere armlener , problem 
med at armene faller ned

• Bredere armlæn (+ 2-4-6 cm indover eller udover) (tilpasning)

Behov for at blive kjørt i stolen • Hjulsæt Safety (automatisk bremsefunktion) (1103-1005)

Behov for at flytte stolen i rummet (uden 
bruger i)

• Transporthjul (u/bremse, kræver at stolen balanceres) std på stol 
• Hjulsæt Safety (automatisk bremsefunktion) (1103-1005)

Behov for varme •  Varme i sæde og ryg (1105-1035) evt. som del af vort Memory Kit (1118-1004)

Behov for at arbejde, læse eller spise i 
stolen

• Forskellige bordløsninger og lys

Behov for mere/bedre støtte for ben/ 
hæle

• Benstøtteforlængere  
• Sammenhængenede betræk for sæde og benstøtte                                                          
• Ekstra polstring på benstøtte (f.eks med memoryskum eller latex)

Dårlig håndfunktion • Håndkontrol Light Touch (1105-1004)     
• Trådløs IR løsning betjent med letbetjent håndkontrol eller tabletløsning              
• Elektrisk betjent svingfunktion (1105-1004). Forskellige specialstyringer (bed 

om info)

Stiv hofte/problem med at bøje hofte/ 
knæ

• Coxittsete (1121-1068)

Risiko strømafbrydelse og for at snuble 
i kabler

• Batteridrift (1123-1003)
• Batteri back up (1123-1001)

Ønske om blød sædekomfort • Sædepude ekstra blød (latex)  
• Ekstra blød ryg alternativt multitilpasningsryg eller ILPM ryg (vor blødeste ryg)

Ønske om korrekt lændestøtte • Regulerbar lændestøtte , manuel (std) eller elektrisk betjent (1113-1016)      

Ekstra følsom hud på sæde og lår • Sædepude ekstra blød (latex)  

Ekstra følsom hud på arme/albuer • Armlæn betrukket med latex (1122-1025)   
• Betræk med skind (1122-1030)

Ekstra følsom hud på ryg • Ryg ekstra blød eller tilpasning med ekstra latexlag på ryg (1122-1029)

Ekstra følsom hud på lægge og knæha-
se 

• Sammenhængende betrtæk på sæde og benstøtte. Ekstra lag med latex på      
benstøtte  

Forflytning til/fra rullestol, sidevejs 
forflytning

• Sidevanger opslåelige, manuelt betjent (1113-1030/1113-1031)   
• Alt el-betjent (1113-1028/1113-1029)                                       

Problemer med at betjene svingfunktion • Elektrisk betjent svingfunktion (1105-1004)

Rygproblemer, smerter i lænd • Regulerbar lændestøtte, manuel (std) eller elektrisk betjent (1113-1016/1118-
1004)

• RCPM sædesystem (dynamisk sædeenhed) 

Tilpasningsguide for Fitform 576 Nordic2 løfte- og hvilestole
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ILPM og ILP
- Vore avancerede tilpasningsrygge

ILPM-Den ultimate tilpasningsryg som klarer det meste

Ryggen som gør det muligt at give stabil og komfortabel sædekomfort til de fleste personer med balanceproblemer og behov for positionering i sto-
len, f.eks ved fejlstillinger pga kyfose, scoliose etc.

Ryggene har funktionaliteten fra vor multitilpasningsryg med leddet rygramme som kan vinkles på to steder på hver side, kombineret med justerbar 
rem-regulering og rygskum med ekstra blødt skum i center. Med hver ryg følger et tilpasningssæt med forskellige sidestøttepuder med forskellige 
størrelser, form og blødhed som enkelt kan placeres der hvor man ønsker, uden brug af værktøj.

Med ILPM ryggen følger også manuel luftregulerbar lændepude, som også enkelt kan reguleres i højden. Vælg mellem std betræk i stof eller skind, 
alternativt specialstofferne Uniform eller Sarcotex (inkosikkert)  med meget stretch

Som tilbehør kan ryggen også leveres med vort Memorykit, som indeholder elektrisk regulering af topdelen på ryggen, varme, memoryfunktion (x2) 
og elektrisk reguler lændestøtte (1118-1004). Det giver de beste muligheder for selv at kunne ændre på siddestilling og altid kunne opnå ønsket støtte. 
Et nyttig tilbehør ved stort behov for positionering og støtte af overkrop og hoved/nakke.

ILP-ryg
En enklere variant uden multitilpasningsfunktionen. Leveres med manuel justerbar lændestøtte med håndpumpe. Og med med et tilpasningssæt med 
forskellige sidestøttepuder med forskellige størrelser, form og blødhed som enkelt kan placeres hvor man ønsker, uden brug af værktøj.

Varenr HMI art nr Ryg u betræk (inkl regulerbar lændestøtte)
1118-1039 ILPM ryg sb45 rh84 multijusterbar u betræk
1118-1038 ILPM ryg sb45 rh72 multijusterbar u betræk
1118-1041 ILPM ryg sb51 rh84 multijusterbar u betræk
1118-1040 ILPM ryg sb51 rh72 multijusterbar u betræk
1118-1042 ILPM ryg sb57 rh84 multijusterbar u betræk
1118-1043 ILPM ryg sb63 rh84 multijusterbar u betræk
1118-1059 ILPM ryg sb69 rh84 multijusterbar u betræk
1118-1035 ILP ryg sb45 rh84 u betræk
1118-1034 ILP ryg sb45 rh72 u betræk
1118-1036 ILP ryg sb51 rh84 u betræk
1118-1037 ILP ryg sb57 rh84 u betræk
1118-1063 ILP ryg sb63 rh84 u betræk
Varenr HMI art nr Betræk til ILPM og ILP rygge
1122-1181 Betræk ILPM/ILP ryg std stof grå sb45 rh84
1122-1182 Betræk ILPM/ILP ryg std stof grå sb45 rh72
1122-1183 Betræk ILPM/ILP ryg std stof grå sb51 rh84
1122-1184 Betræk ILPM/ILP ryg std stof grå sb51 rh72
1122-1185 Betræk ILPM/ILP ryg std stof grå sb57 rh84
1122-1186 Betræk ILPM/ILP ryg std stof grå sb63 rh84
1122-1187 Betræk ILPM/ILP ryg std skind sort sb45 rh84
1122-1188 Betræk ILPM/ILP ryg std skind sort sb45 rh72
1122-1189 Betræk ILPM/ILP ryg std skind sort sb51 rh84
1122-1190 Betræk ILPM/ILP ryg std sind sort sb51 rh72
1122-1191 Betræk ILPM/ILP ryg std skind sort sb57 rh84
1122-1192 Betræk ILPM/ILP ryg std skind sort sb63 rh84
1122-1193 Betræk ILPM/ILP ryg Uniform stof grå sb45 rh84
1122-1194 Betræk ILPM/ILP ryg Uniform stof grå sb45 rh72
1122-1195 Betræk ILPM/ILP ryg Uniform stof grå sb51 rh84
1122-1196 Betræk ILPM/ILP ryg Uniform stof grå sb51 rh72
1122-1197 Betræk ILPM/ILP ryg Uniform stof grå sb57 rh84
1122-1198 Betræk ILPM/ILP ryg Uniform stof grå sb63 rh84
1122-1211 Betræk ILPM/ILP ryg Sarcotex sort sb45 rh84
1122-1212 Betræk ILPM/ILP ryg Sarcotex sort sb45 rh72
1122-1213 Betræk ILPM/ILP ryg Sarcotex sort sb51 rh84
1122-1214 Betræk ILPM/ILP ryg Sarcotex sort sb51 rh72
1122-1215 Betræk ILPM/ILP ryg Sarcotex sort sb57 rh84
1122-1216 Betræk ILPM/ILP ryg Sarcotex sort sb63 rh84

ILPM-ryggen har ekstra blød 
skum i center af ryg

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

Leddet 
rygramme

Det medfølger et sæt med forskellige sidestøtter som 
enkelt kan placeres hvor man ønsker
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medema.comILPM PLUS 
– med ekstra stabile sidestøtter - når behov for 
fastere tilpasning NYHED

Varenr HMS art nr        Varenavn
1118-1084 241110 Ryg APPR sb 45 rh 72 luftreguleret u betræk
1118-1085 241111 Ryg APPR sb 45 rh 84 luftreguleret u betræk
1118-1086 241112 Ryg APPR sb 51 rh 84 luftreguleret u betræk
1118-1087 241113 Ryg APPR sb 57 rh 84 luftreguleret u betræk
1118-1088 241114 Ryg APPR sb 63 rh 84 luftreguleret u betræk
Betræk, se bestillingsdata

Ny avanceret tilpasningsryg fra Fitform, med egenskaberne som ILPM ryggen men i tillæg med ekstra afstivede og stabile sidestøtter, som enkelt kan
højdereguleres bag på ryggen. Man kan også vælge tykkelse på sidestøttepolstrerne. Vælg mellem specialstofferne Uniform og Sarcotex (inkosikkert) 
som har meget stretch. Kan ikke leveres med std stof eller skind.

Varenr HMI art nr Varenavn
1118-1055 Ryg ILPM PLUS sb45 rh84 u betræk
1118-1056 Ryg ILPM PLUS sb51 rh84 u betræk
1118-1057 Ryg ILPM PLUS sb57 rh84 u betræk
1118-1064 Ryg ILPM PLUS sb63 rh84 u betræk
1122-1217 Betræk ILPM Plus ryg sb45 rh84 specialstof Uniform meget stretch grå
1122-1219 Betræk ILPM Plus ryg sb51 rh84 specialstof Uniform meget stretch grå
1122-1221 Betræk ILPM Plus ryg sb57 rh84 specialstof Uniform meget stretch grå
1122-1222 Betræk ILPM Plus ryg sb63 rh84 specialstof Uniform meget stretch grå
1122-1223 Betræk ILPM Plus ryg sb45 rh84 specialstof Sarcotex meget stretch sort
1122-1225 Betræk ILPM Plus ryg sb51 rh84 specialstof Sarcotex meget stretch sort
1122-1227 Betræk ILPM Plus ryg sb57 rh84 specialstof Sarcotex meget stretch sort
1122-1228 Betræk ILPM Plus ryg sb63 rh84 specialstof Sarcotex meget stretch sort
Varenr HMI art nr Tilbehør til rygge
1118-1004 Elektrisk regulerbar topdel ryg, el lændestøtte og 2 x memory
1118-1002 Elektrisk regulerbar topdel på ryg
1113-1016 Lændestøtte elektrisk luftreguleret Fitform
1106-1008 Ombygingsæt øget sædedybde sd49-59 sd45
1106-1004 Ombygingsæt øget sædedybde sd49-59 sd51
1106-1009 Ombygingsæt øget sædedybde sd49-59 sd57
1106-1005 Ombygingsæt øget sædedybde sd49-59 sd63

Ryg APPR luftreguleret
Avanceret løsning for optimal trykaflastning og samtidig mulighed for positionering af ryggen. Dette gøres med et sæt af forskellige luftpuder som 
bygges ind i ryggen. Bør for optimal effekt bruges i kombination med Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) specialbetræk med meget stretch og tilpas-
nings egenskaber og gerne sammen med APPR luftbaseret sædepude. (s.12) Leveres kun færdig fabrikmonteret i valgt ryg.

Bag lynlåsen bag på ryggen finder du 4 forskellige slanger/ventiler med 4 forskellige farver: 
• Den gul-grønne ventil er for justering af lændestøtten 
• Den blå ventil er for at justere sidestøtte. 
• Den brune slange er for at justere den øvre del af ryggen (f.eks støtte ved kyfose) 
• Den sorte ventil er for puden i front af ryggen. Trykket i de forskellige puder/kamre ændres ikke hurtigt. Det er imidlertidig vigtigt at tjekke hyp-

pigt at indstillingene fortsat er rigtige for brugeren.

NYHED ILPM PLUS – med ekstra stabile sidestøtter
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Fitform 576 Nordic2
- Ryg multitilpasning / kyfose, med og uden sidetøtte

Specielt egnet ved kyfose, men også for brugere med afvigende kropsform og
moderat behov for støtte.

Ryggene har leddet rygramme som kan vinkles på to steder på hver side, kombineret
med justerbar rem-regulering og rygskum med ekstra blødt skum i center. (Se fotos s.8) Dette 
giver mulighed for at forme ryggen efter brugers ryg, og sørger for støtte til hele ryggen. Leveres 
standard med regulerbar lændestøtte med håndpumpe.

Ryg multitilpasning med sidestøtte
Ryg med rygskum med sidestøtte. For brugere med moderat behov for sidestøtte. Ved behov for 
mere støtte anbefales vore ILPM eller ILPM Plus rygge.

Varenr HMI art nr Varenavn
1118-1011 Ryg sb45 rh84 multitilpasning/kyfose lændestøtte u.betræk
1118-1017 Ryg sb51 rh84 multitilpasning/kyfose lændestøtte u.betræk
1118-1023 Ryg sb57 rh84 multitilpasning/kyfose lændestøtte u.betræk
1121-1112 Betræk sb45 rh84 ryg multitilpasning stof
1121-1113 Betræk sb51 rh84 ryg multitilpasning stof
1122-1047 Betræk sb45 rh84 ryg multitilpasning skind 
1122-1062 Betræk sb51 rh84 ryg multitilpasning skind
1121-1115 Betræk sb57 rh84 ryg multitilpasning skind
1121-1114 Betræk sb57 rh84 ryg multitilpasning stof
1118-1010 Ryg sb45 rh84 multitilpasning/kyfose m sidestøtte lændestøtte u.betræk
1118-1016 Ryg sb51 rh84 multitilpasning/kyfose m sidestøtte lændestøtte u.betræk
1118-1022 Ryg sb57 rh84 multitilpasning/kyfose m sidestøtte lændestøtte u.betræk
1121-1109 Betræk sb45 rh84 ryg m sidestøtte/multitilpasning m sidestøtte stof
1121-1109 Betræk sb51 rh84 ryg m sidestøtte/multitilpasning m sidestøtte stof
1121-1109 Betræk sb57 rh84 ryg m sidestøtte/multitilpasning m sidestøtte stof
1122-1045 Betræk sb45 rh84 ryg m sidestøtte/multitilpasning m sidestøtte skind
1122-1060 Betræk sb51 rh84 ryg m sidestøtte/multitilpasning m sidestøtte skind
1122-1073 Betræk sb57 rh84 ryg m sidestøtte/multitilpasning m sidestøtte skind
1113-1016 Lændestøtte elektrisk luftreguleret Fitform
1118-1004 Elektrisk regb topdel  ryg, 2 x memory og el lændestøtte og varme
1118-1002 Elektrisk regulerbar topdel på ryg

Leddet rygramme som kan vinkles to 
steder på hver side kombineret med 
justerbar rem regulering

Ryg med sidestøtte

Ryg blød (med regulerbar lændestøtte)
Valget for dem som ønsker en blødere sæde-
komfort.

Alternative ryghøjder 72, 94 eller 104 cm,
For lange personer kan der leveres alternativ
ryghøjde 94 eller 104cm, for små personer
72cm. Standard ryg højde er 84cm. 
Bestillingsdata, se nedenunder.

Ryg for ekstra kort sædedybde (fra sd37cm)
Gøres ved at lægge et ekstra lag på med skum
i ryggen ( +2 eller 6cm) Opgiv ønsket sd, samt 
bredde på stol. Endnu kortere sædedybde
ved forespørsel.
Varenr 1118-1005 HMS 195704 Ryg 
kortere sædedybde efter mål (fra sd37), inkl 
tilpasset stofbetræk.

Ryg for ekstra trykaflastning
Ved behov for ekstra trykaflastning kan vi
levere ryggene med et toplag med 
memoryskum1122-1029
Alternativt med latexskum ved ønske om
ekstra blød komfort 1122-1028 Bestilles
som tillæg til valgt ryg.

Varenr HMI art nr Ryg ekstra blød
1118-1006 Ryg sb45 rh72 ekstra blød lændestøtte u.betræk
1118-1007 Ryg sb45 rh84 ekstra blød lændestøtte u.betræk 
1118-1013 Ryg sb51 rh84 ekstra blød lændestøtte u.betræk 
1118-1020 Ryg sb57 rh84 ekstra blød lændestøtte u.betræk 
1118-1091 Ryg sb63 rh84 ekstra blød lændestøtte u.betræk 
Varenr HMI art nr Betræk til ryg ekstra blød
1122-1165 Betræk sb45 rh84 Fitform blød/lændestøtte stof grå
1122-1164 Betræk sb45 rh72 Fitform blød/lændestøtte stof grå
1122-1166 Betræk sb51 rh84 Fitform blød/lændestøtte stof grå
1122-1167 Betræk sb57 rh84 Fitform blød/lændestøtte stof grå
1122-1168 Betræk sb63 rh84 Fitform blød/lændestøtte stof grå
1122-1170  Betræk sb45 rh84 Fitform blød/lændestøtte hud sort
1122-1169 Betræk sb45 rh72 Fitform blød/lændestøtte hud sort
1122-1171 Betræk sb51 rh84 Fitform blød/lændestøtte hud sort
1122-1280 Betræk sb57 rh84 Fitform blød/lændestøtte hud sort
1122-1172 Betræk sb63 rh84 Fitform blød/lændestøtte hud sort
Varenr HMI art nr Ryg lav og ex høj
1118-1008 Ryg sb45 rh72 lav m lændestøtte u betræk
1118-1014 Ryg sb51 rh72 lav m lændestøtte u betræk
1118-1019 Ryg sb51 rh94 ex høj m lændestøtte u betræk
1118-1025 Ryg sb57 rh94 ex høj m lændestøtte u betræk 
Varenr HMI art nr Betræk til ryg lav og ex høj
1122-1164 Betræk sb45 rh72  ryg lav m lændestøtte stof grå
1122-1273 Betræk sb51 rh72 ryg lav m lændestøtte stof grå
1122-1277 Betræk sb51 rh94 ryg ex høj m lændestøtte stof
1122-1281 betræk sb57 rh94 ryg ex høj m lændestøtte stof
1122-1269 Betræk sb45 rh72 ryg lav m lændestøtte skind sort
1122-1274 Betræk sb51 rh72 ryg lav m lændestøtte skind sort
1122-1278 Betræk sb51 rh94 ryg ex høj m lændestøtte skind 
1122-1282 Betræk sb57 rh94 ryg ex høj m lændestøtte skind
1122-1100 Betræk Sarcotex ryg efter mål
1122-1009 Tillæg for polstring ryg med toplag med memoryskum
1122-1028 Tillæg for polstring ryg med latexskum
 * Andre størrelser på forespørsel

Leddet 
rygramme
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medema.com

Fitform 576 Nordic2
- Alternative sædeløsninger

Lændestøtte og varmew
Manuelt betjent lændestøtte med håndpumpe og som også kan højdereguleres, er standard på 
den nye Fitform 576 Nordic2, og indgår også på de fleste af vore specialrygge. Leveres alternativt 
elektrisk betjent eller som en del af vort Memory Kit.

Varenr Varenavn
1113-1016 Lændestøtte elektrisk luftreguleret Fitform (fabriksmonteret)

1118-1004 Elektrisk regulerbar topdel på ryg, 2 x memory og el lændestøtte(Memory-kit) og varme.

1105-1035 Varme i sæde og ryg (195789)

Elektrisk regulerbar topdel på ryg og Memory-kit
Topdelen på ryggen kan leveres med elektrisk regulering betjent med separat håndkontrol.
Et nyttig tilbehør ved stort behov for positionering og støtte af overkrop og hoved/nakke.

Kan også leveres som en del i vort Memory-kit sammen med memoryfunktion (x2) og elektrisk  
regulerbar lændestøtte samt varme.

Med memoryfunktionen kan to forskellige indstillinger gemmes, og betjenes som følger:
Indstill først stolen i ønsket position. Tryk MEM til de hører en pipetone og tryk så 1 (eller 2) for at 
gemme denne position. 

Varenr Varenavn
1118-1002 Elektrisk regulerbar topdel på ryg Fitform
1118-1004 Elektrisk regulerbar topdel på ryg, 2 x memory og el lændestøtte.(Memory-kit) og 

varme

Ombygningsæt for øget sædedybde 49-59 cm for lange personer
Ved behov for sædedybde udover det som er std på stolene (44-54cm) kan leveres ombygningsæt 
som giver mulighed for sædedybde op til 59cm. 

Stol med sædebredde 51cm leveres for øvrig færdig i dyb model med sædedybde 49-59cm .  
Ombyggingsættet kan bruges for at opnå sædedybde op til 59cm også på øvrige sædebredder.  
(sædebredde må opgives ved efterbestilling)

Varenr HMI art nr Varenavn
1106-1008 Ombygningsæt øget sædedybde sd49-59cm sb45
1106-1004 Ombygningsæt øget sædedybde sd49-59cm sb51
1106-1009 Ombygningsæt øget sædedybde sd49-59cm sb57
1106-1005 Ombygningsæt øget sædedybde sd49-59cm sb63                                                                                            

Benstøtteforlænger +8cm for lange personer (op til hele 63 cm)
Giver mulighed for god støtte under hele læg/fod/hæl, også for lange personer. 
Forlængelsen kører automatisk ind når benstøtten sænkes ned mod gulvet og forhindrer at ben-
støtten rammer gulvet, noget som kan skade stolen.
Dette indebærer at benstøtten kan forlænges uden konflikt med ønsket sædehøjde

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

Ekstra polstring benstøtte og sammenhængende heldækkende 
betræk sæde/benstøtte 
Benstøtten kan ved nylevering bestilles med ekstra polstring, enten med memoryskum, dersom 
ekstra trykaflastning ønskes f.eks ved risiko for tryksår.
Alternativt med latex, hvis ekstra blød komfort ønskes, f.eks ved ekstra følsom hud.
Kombineres med alternativt sammenhængende heldækkende betræk sæde-benstøtte, som også ved 
brug alene giver en blødere komfort end standard løsning. 

Varenr Varenavn
1122-1027 Ekstra polstring med memoryskum på benstøtte (kræver betræk FN620-sb)
1122-1026 Ekstra polstring med latex på benstøtte (kræver betræk FN620-sb)
1121-1116 Betræk sb45 benstøtte-sæde sammenhængende heldækkende stof
1121-1117 Betræk sb51 benstøtte-sæde sammenhængende heldækkende stof
1121-1118 Betræk sb57 benstøtte-sæde sammenhængende heldækkende stof
1121-1119 Betræk sb63 benstøtte-sæde sammenhængende heldækkende stof
1121-1120 Betræk sb45 Fitform benstøtte-sæde sammenhængende heldækkende skind
1121-1121 Betræk sb51 Fitform benstøtte-sæde sammenhængende heldækkende skind
1121-1122 Betræk sb57 Fitform benstøtte-sæde sammenhængende heldækkende skind
1121-1123 Betræk sb63 Fitform benstøtte-sæde sammenhængende heldækkende skind
Kan også leveres med betræk i Sarcotex eller Uniform (se bestillingsdata)

Stol med benstøtteforlænger

Betræk benstøtte-sæde sammenhængende
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Sæde APPR luftbaseret for trykaflastning og positionering.
Vor mest avancerde løsning for optimal trykaflastning og muligheder for positionering. 
Højrisikopude som anbefales ved tryksår og risiko for tryksår.

Leveres med indebygget Roho flerkammerpude i ramme af skum, som sørger for at puden 
fungerer optimalt funktions- og sikkerhedsmæssigt, også når stolens funktioner benyttes. 
Flerkammerløsningen giver også muligheder for positionering. Bør for optimal effekt bruges i 
kombination med Uniform eller Sarcotex (inkosikkert) specialbetræk med meget stretch og tilpas-
nings egenskaber.

Varenr HMI art nr Pude uden betræk
1121-1043 Pude sæde APPR sb45 luft-baseret m Roho flerkammerpude indebygget u betræk

1121-1044 Pude sæde APPR sb51 luft-baseret m Roho flerkammerpude indebygget u betræk

1121-1045 Pude sæde APPR sb57 luft-baseret m Roho flerkammerpude indebygget u betræk

1121-1070 Pude sæde APPR sb63 luft-baseret m Roho flerkammerpude indebygget u betræk

Varenr HMI art nr Betræk till APPR pude
1121-1100 Betræk special Uniform sb45 for APPR sæde grå
1121-1101 Betræk special Uniform sb51 for APPR sæde grå
1121-1102 Betræk special Uniform sb57 for APPR sæde grå
1121-1103 Betræk special Uniform sb63 for APPR sæde grå
1121-1104 Betræk special Uniform sb45 for APPR sæde sort
1121-1105 Betræk special Uniform sb51 for APPR sæde sort
1121-1106 Betræk special Uniform sb57 for APPR sæde sort
1121-1107 Betræk special Uniform sb63 for APPR sæde sort
1121-1092 Betræk special Sarcotex sb45 for APPR sæde inkosikker grå
1121-1093 Betræk special Sarcotex sb51 for APPR sæde inkosikker grå
1121-1094 Betræk special Sarcotex sb57 for APPR sæde inkosikker grå
1121-1095 Betræk special Sarcotex sb63 for APPR sæde inkosikker grå
1121-1096 Betræk special Sarcotex sb45 for APPR sæde inkosikker sort
1121-1097 Betræk special Sarcotex sb51 for APPR sæde inkosikker sort
1121-1098 Betræk special Sarcotex sb57 for APPR sæde inkosikker sort
1121-1099 Betræk special Sarcotex sb63 for APPR sæde inkosikker sort

Sædepude Intelligel
Gelbaseret pude med meget gode trykaflastende egenskaber. Anbefales brugt i kombination med 
Uniform eller Sarcotex betræk med meget stretch og bevægende egenskaber (inkosikker). Leveres 
også i lav udførelse som muliggør sædehøjde fra 36cm.

Varenr HMI art nr Pude uden betræk 

1121-1026 Sædepude Intelligel sb45 m gel, u. betræk

1121-1027 Sædepude Intelligel sb51 m gel, u. betræk

1121-1028 Sædepude Intelligel sb57 m gel, u. betræk

1121-1029 Sædepude Intelligel sb63 m gel, u. betræk

Trekk, se neste side

Sædepude Intelligel for ekstra lav sædehøjde

Varenr HMI art nr Pude uden betræk
1121-1047 Sædepude Intelligel ekstra lav sb45 (sh fra 36cm) 
1121-1048 Sædepude Intelligel ekstra lav sb51 (sh fra 36cm) 
1121-1049 Sædepude Intelligel ekstra lav sb57 (sh fra 36cm)
1121-1050 Sædepude Intelligel ekstra lav sb63 (sh fra 36cm)
Betræk, se næste side

Sædepude APPR luftbaseret

Sædepude Intelligel

Sædepude Intelligel ekstra lav
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Ekstra blød < 70kg

Ekstra blød 70-90kg

Ekstra blød < 90kg

Blød Latex

Plansæde

Coxittsæde

Specialbetræk Sarcotex med 
blød strech (inkosikker)

Sædepude blød Latex
Sædepude af latex som giver mere blød sædekomfort end standardpuden.
Kan med fordel kombineres med Uniform eller Sarcotex (inkosikker) betræk som har mere stretch.

Varenr HMS art nr Varenavn
1121-1014 Sædepude blød latex sb45 (u betræk) 
1121-1018 Sædepude blød latex sb51 (u betræk) 
1121-1022 Sædepude blød latex sb57 (u betræk) 
Betræk, se længere nede på siden

Sædepude trykaflastning skumbaseret
Avancerede lagdelte skumpuder med forskellige fastheder tilpasset ulik brugervægt. Anbefales i 
kombination med Uniform eller Sarcotex (inkosikker) betræk med gode tilpasnings egenskaber og 
meget stretch.

Varenr HMI art nr Varenavn
1121-1016 Sædepute skumbaseret sb45 trykaflastning blød <70kg
1121-1020 Sædepute skumbaseret sb51 trykaflastning blød 70-90kg
1121-1024 Sædepute skumbaseret sb57 trykaflastning relativt fast >90kg
1121-1025 Sædepute skumbaseret sb63 trykaflastning relativt fast >90kg

Sædepude trykaflastning skumbaseret med memoryskum, ekstra blød
Avancerede skumbaserede puder med toplag med memoryskum, som leveres i 3 forskellige fastheter 
tilpasset forskellige brugervægt, hvid/gul op til 70kg (til sb45), rød/grøn op til 70-90kg (til sb51), og gul/
grøn for over 90kg til sb57 og større.
Andre kombinationer skum/størrelser leveres på forespørsel. (hvid/gul er blødest)
Anbefales brugt i kombination med Uniform eller Sarcotex (inkosikker) betræk med meget stretch og 
gode tilpasnings egenskaber.  

Varenr HMI art nr  Varenavn
1121-1015 Sædepude sb45 trykaflastning ex blød m memoryskum <70kg (u.betræk) 
1121-1019 Sædepude sb51 trykaflastning ex blød m memoryskum 70-90kg (u.betræk) 
1121-1023 Sædepude sb57 trykaflastning ex blød m memoryskum >90kg (u.betræk) 
 * Andre kombinationer af skum kan leveres ved forespørsel

Plansete

Varenr HMI art nr Varenavn
1121-1007 Plansæde efter mål
1121-1008 Plansæde efter mål m kant

Coxittsete
Her kan højre og venstre sædehalvdel vinkles uafhængig af hinanden.

Varenr HMI art nr Varenavn
1121-1068 Coxittsete

Specialbetræk Uniform og Sarcotex for trykaflastende puder og blødere komfort
Specialbetræk med speciel god stretch og gode tilpasnings egenskaber. Giver blødere sædekomfort en 
std betrækkende. Sarcotex er i også inkontinenssikker. Anbefales for optimal effekt ved brug af trykaflas-
tende puder. Kan på forespørsel også leveres til ryg og andre dele på stolen. Vi kan også levere andre 
typer specialbetræk, f. eks specialbetræk med antibakteriel beskyttelse

Varenr HMI art nr Special betræk til trykaflastende puder
1121-1100 Betræk Uniform sb45 for sædepude trykaflast grå
1121-1101 Betræk Uniform sb51 for sædepude trykaflast grå
1121-1102 Betræk Uniform sb57 for sædepude trykaflast grå
1121-1103 Betræk Uniform sb63 for sædepude trykaflast grå
1121-1104 Betræk Uniform sb45 for sædepude trykaflast sort
1121-1105 Betræk Uniform sb51 for sædepude trykaflast sort
1121-1106 Betræk Uniform sb57 for sædepude trykaflast sort
1121-1107 Betræk Uniform sb63 for sædepude trykaflast sort
1121-1087 Betræk Sarcotex sb45 for sædepude trykaflast grå inkosikker 
1121-1088 Betræk Sarcotex sb51 for sædepude trykaflast grå inkosikker
1121-1089 Betræk Sarcotex sb57 for sædepude trykaflast grå inkosikker
1121-1090 Betræk Sarcotex sb63 for sædepude trykaflast grå inkosikker
1122-1002 Betræk Sarcotex sb45 for sædepude trykaflast sort inkosikker
1122-1114 Betræk Sarcotex sb51 for sædepude trykaflast sort inkosikker
1122-1106 Betræk Sarcotex sb57 for sædepude trykaflast sort inkosikker
1122-1091 Betræk Sarcotex sb63 for sædepude trykaflast sort inkosikker
1122-1100 Betræk Sarcotex ryg efter mål

Standardbetræk sæde i stof og skind

Varenr HMI art nr Varenavn
1122-1252 Trekk setepute sb45 Fitform Nordic2 stof grå
1122-1253 Trekk setepute sb51 Fitform Nordic2 stof grå
1122-1254 Trekk setepute sb57 Fitform Nordic2 stof grå
1122-1255 Trekk setepute sb63 Fitform Nordic2 stof grå
1122-1256 Trekk setepute sb45 Fitform Nordic2 skind sort
1122-1257 Trekk setepute sb51 Fitform Nordic2 skind sort
1122-1258 Trekk setepute sb57 Fitform Nordic2 skind sort
1122-1259 Trekk setepute sb63 Fitform Nordic2 skind sort
1121-1116 Trekk sb45 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stof
1121-1117 Trekk sb51 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stof
1121-1118 Trekk sb57 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stof
1121-1119 Trekk sb63 benstøtte-sete sammenhengende heldekkende stof
1121-1120 Trekk sb45 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende skind
1121-1121 Trekk sb51 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende skind
1121-1122 Trekk sb57 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende skind
1121-1123 Trekk sb63 Fitform benstøtte-sete sammenhengende heldekkende skind
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Fitform 576 Nordic2
- Diverse sædeløsninger

Sæderotation

    Sidevange opslåelig, manuelt betjent

       Sidevange opslåelig, elektrisk betjent

Sæderotation, manuel eller elektrisk betjent
Fitform leveres i standardudførelse både med og uden sæderotation. Vor mest brugte løsning låser
rotationen automatisk når man begynder at regulere oprejsningsfunktionen. Dette giver maksimal
sikkerhed ved at man ikke kan udløse rotationen under oprejsning. Den kan alternativt leveres med
manuelt låsbar udløserhåndtag dersom man ønsker lås også i nederste stilling. Svingskive/
sæderotation kan enkelt eftermonteres på alle stole.
Sæderotationen kan også leveres elektrisk betjent via en håndkontrol.

Varenr HMI art nr Varenavn
1102-1011 Sæderotation sb45 manuel med automatisk låsning
1102-1012 Sæderotation sb51 manuel med automatisk låsning
1102-1013 Sæderotation sb57 manuel med automatisk låsning
1102-1014 Sæderotation sb63 manuel med automatisk låsning
1102-1015 Sæderotation sb45 manuel med lås man m udløserhåndtag
1102-1016 Sæderotation sb51 manuel med lås man m udløserhåndtag
1102-1017 Sæderotation sb57 manuel med lås man m udløserhåndtag
1102-1018 Sæderotation sb63 manuel med lås man m udløserhåndtag
1102-1004 Sving/sæderotation el Fitform merpris på stol med rotation
1102-1005 Sving/sæderotation el+IR Fitform merpris på stol m rotation

Sidevange opslåelig, manuel eller elektrisk betjent
En meget god løsning til sidevejs forflytning ind og ud af stolen, til/fra rullestol. Her er det let at 
komme til at nå armlænet på modsat side af stolen. Sidevangen svinges enkelt bagover, og kan 
også leveres med elektrisk betjening via separat håndkontrol.
Kan leveres på en eller begge sider af stolen.

Varenr HMI art nr Varenavn
1113-1030 Sidevange Fitform opslåelig, man høyje 
1113-1031 Sidevange Fitform opslåelig, man venstre 
1113-1028 Sidevange Fitform opslåelig, el højre
1113-1029 Sidevange Fitform opslåelig, el venstre

Alternative armlænsløsninger
Armlænene på Fitform stolen kan reguleres i højden uden brug af værktøj, og låses let med et drej 
på skruen bag en lynlås på sidevangen. Kan polstres ekstra med memoryskum f.eks ved risiko for 
tryksår eller med blød latex f.eks ved ømfindtlig hud, gerne kombineret med betræk i blød skind. 
Som tilpasning kan armlænene tilpasses 2, 4 eller 6 cm indover eller udover.

Varenr  HMI nr  Varenavn
1113-1049 Armlæn Vario hø stof (ca 2 cm lavere end std armlæn) 
1113-1048 Armlæn Vario ve stof (ca 2 cm lavere end std armlæn) 
1113-1009 Armlæn Vario hø skind (ca 2 cm lavere end std armlæn) 
1113-1011 Armlæn Vario ve skind (ca 2 cm lavere end std armlæn) 
1113-1046 Armlæn Vario bred hø stof (+2 cm innover) 
1113-1047 Armlæn Vario bred ve stof (+2 cm innover) 
1113-1001 Armlæn Vario bred hø skind (+2 cm innover) 
1113-1002 Armlæn Vario bred ve skind (+2 cm innover) 
1122-1025 Ekstra polstring med memoryskum, pr armlæn
1122-1024 Ekstra polstring med blød latex, pr armlæn
1122-1030 Betræk armlæn i skind stk

      Armlæn bred
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medema.com

Hulsæt Safety
(for transport med bruger i stol)
En meget sikker løsning da hjulene kun aktiveres når man trykker ned på skubbehåndtaget
bag på ryggen. Stolen står stabilt når bøjlen ikke trykkes ned. Velegnet for brug med
bruger i stolen. Kan ikke kombineres med sæderotation/svingskive/multitilpasningsryg.
Passer kun med ny model 576 Nordic2. Efterlevering til ældre stole, brug varenr 1103-1001.

Varenr HMI art nr Varenavn
1113-1005 Hulsæt Safety fabriksmonteret 
1113-1006 Hulsæt Safety for eftermontering

Bord transparent svingbart

1114-1006 Bord transparent

Bord sammenklappelig og svingbart
Regulerbart i højde, dybde og vinkel
1114-1002 Bord sammenklappelig 
svingbart hdvreg (højre mont)
1114-1003 Bord sammenklappelig 
svingbart hdvreg (venstre mont)

Bord tre svingbart

1114-1007 Bord tre svingbart

Bord fritstående
1114-1004 Bord fritstående hvreg, 
indstilleligt  til forskellige sædebredder

Transporthjul 
Transporthjul monteret bag på stolens fødder. 
Kræver at stolen vippes bagover og balance-
res når stolen skal flyttes. Stolen står stabilt 
når dette ikke gøres. Leveres nu som 
standard på stole både med og uden sving.

NB. Ved eftermontering af hjulsæt på eksisterende stol kræves ændring til rygramme og rygbetræk, som er forberedt for hjulsæt
       mekanisme (mont. på specialryg, kun efter aftale).

Batteri Back Up

Passer stole med Linak og Ciar elektronik 
(1123-1001). Stolen kan også leveres med 
batteridrift (1123-1003).
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Nakkepuder

Fitform 576 Nordic2
- Diverse sædeløsninger

Nr. 2

1113-1038 Lille stof
1113-1019 Lille skind
 m/fiberfyld, formbar

Nr. 3

1113-1039 Stor stof
1113-1021 Stor skind 
m/fiberfyld, formbar

Nr. 4

1113-1040 M bånd stof
1113-1023 M bånd skind
1113-1041 M bånd Uniform
1113-1042 M bånd Sarcotex 
m/fiberfyld, formbar

Nr. 5

1113-1043 Dråbeform stof
1113-1025 Dråbeform skind
1113-1044 Dråbeform Uniform
1113-10452 Dråbeform Sarcotex 
m/fiberfyld, formbar

Std.

1113-1036 Std stof
1113-1037 Std skind 
m/fiberfyld

Plansæde
1121-1007 Plansæde Fitform efter mål
1121-1008 Plansæde Fitform m kant         
                 efter mål

Sidestøtte ryg
1121-1060 Sidestøtte ryg, par
(brug alt. IPLM PLUS ryg som giver større mu-
lighed for tilpasning, og er en bedre løsning)

Betjeningsboks letbetjent
Meget letbetjent betjeningspanel
1105-1004 HMS 195659 Betjeningsboks 
Light Touch Fitform letbetjent (Linak)

Betjeningsboks Easy
1105-1002 Betjeningsboks Easy m 2 
knapper og sammenkoplede elfuntioner
For brugere som synes det er forvirrende med 
mange knapper på betjeningsboksen, kan den 
leveres i en Easy-udgave med kun 2 knapper. 
Da bliver oprejsningsfunsjon, sædetilt og 
benstøtteregulering sammenkoplet. Rygregu-
leringen bortfalder (gælder kun ved nylevering, 
kan ikke efterbestilles).

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

1105-1018 Tillæg CIAR elektronik for IR styring
 Fitform Nordic (kun fabriksmonteret)

FN-NETTB Tablet til IR styring Fitform 
(kræver 1105-1018) inkl programmering

Stolen kan også styres med andre styringer
f.eks Rolltalk, specialstyringer som f.eks 
øjestyring etc. Bed om mere info.

IR-styring

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

Hovedstøtte med sidestøtte formbar skum
1113-1034 Stof grå
1113-1033 Sarcotex sort
1113-1035 Uniform
1113-1032 Sort skind

Inkontinensbetræk
1122-1177 Inkobetræk sæde sb45
1122-1178 Inkobetræk sæde sb51
1122-1179 Inkobetræk sæde sb57
1122-1180 Inkobetræk sæde sb63
1122-1014 Inkobetræk ryg efter mål
Betræk sæde Sarcotex inkosikkert, se side 13.

Inkontinensbetræk
1122-1173 Inkobetr. sæde og benstøtte sb45
1122-1174 Inkobetr. sæde og benstøtte sb51
1122-1175 Inkobetr. sæde og benstøtte sb57
1122-1176 Inkobetr. sæde og benstøtte sb63
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Bestillingsdata
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Bestillingsdata
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Bestillingsdata
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Bestillingsdata

20

St
ol

er
 m

ed
 o

pp
re

is
in

gs
fu

nk
sj

on
Fi

tf
or

m
 5

76
 N

or
di

c2



medema.com

St
ol

er
 m

ed
 o

pp
re

is
ni

ng
sf

un
ks

jo
n

Fi
tf

or
m

 S
al

iro

Bestillingsdata

21

St
ol

er
 m

ed
 o

pp
re

is
in

gs
fu

nk
sj

on
Fi

tf
or

m
 5

76
 N

or
di

c2



Fitform Saliro  
- letbetjent og prisrigtig løfte - hvilestol 
  med synkron-funktion

Ny model fra Fitform til en rigtig god pris. Saliro kendeteg-
nes af høj komfort og er ganske letforståelig og enkelt at 
betjene. Stolen har synkronfunktion, dvs. at oprejsnings-
funktion, benstøtte, tilt og ryg er sammenkoblet sådan at 
de enkelt kan betjenes med en håndkontrol med bare to 
knapper. Ønsker man separat regulering af disse funktio-
nene anbefaler vi modellen Fitform Nordic

Stolen har faste mål, men kan leveres i flere størrelser, i 
stof eller skind, se bestillingsdata.  

Saliro kan leveres med varme i sæde og ryg, behagelig 
luxus til de lange vinter-aftener! Andet tilbehør/tilvalg er 
nakkepude, hjulsystem og batteridrift.

STANDARDSTOL Varenr

Fitform Saliro Mezzo sb49 sd50 sh45 ah23 
grå Geiranger stof

FS-49M

ANDRE UTFØRELSER - BESTILLINGSVARE Varenr  

Fitform Saliro Piccolo sb49 sd48 sh42 ah23 
grå Geiranger stof

FS-49P

Fitform Saliro Grande sb49 sd53 sh48 ah23 
grå Geiranger stof

FS-49G

Fitform Saliro Piccolo sb49 sd48 sh42 ah23 
sort skind

FS-49P-HUD

Fitform Saliro Mezzo sb49 sd50 sh45 ah23 
sort skind

FS-49M-HUD

Fitform Saliro Grande sb49 sd53 sh48 ah23 
sort skind

FS-49G-HUD

TILBEHØR Varenr  

Nakkepude Fitform Saliro stof FS-NP

Nakkepude Fitform Saliro skind FS-NP-HUD

Hjulsystem Fitform Saliro FS-WHEEL

Varme sæde og rygg Fitform Saliro FS-HEAT

Batteridrift Fitform Saliro FS-BATT
Vi tager forbehold om evt. pris og produktændringer

Hjulsystem Fitform Saliro Betjeningspanel med kun 
to knapper
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Notater:
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