
Wombat Living
Funktionel og højdejusterbar
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R82 Wombat Living
Wombat Living er en funktionel aktivitetsstol med mange konfigurationsmuligheder. Den er 
perfekt til daglige aktiviteter som læsning og læring i skolen, leg med vennerne og at hjælpe 
med daglige gøremål derhjemme. Gulv til bord-justeringen gør den til en alsidig aktivitetsstol, 
og de tre størrelser kan ændres i takt med brugerens vækst, hvilket gør den til en stol, der kan 
bruges af det samme barn i flere år.

Når design møder funktion
Gennem løbende udvikling og tilbagemeldinger fra 
kunder og terapeuter har Wombat Living alle de 
egenskaber og funktioner, en funktionel aktivitetsstol 
kræver. Wombat Living er en cool aktivitetsstol til både 
børn og teenagere. Et frisk look med moderne farver gør 
den velegnet til brug i ethvert indendørs miljø. Med det 
højdejusterbare stel går sædet helt ned til 29 cm over 
gulvniveau, og den forreste hældning gør det lettere med 
den stående forflytning, og sikrer at alle unødvendige og 
gentagne løft undgås. 

Den justerbare rammehøjde giver også mulighed for 
øget aktivitet og deltagelse i dagligdagen, så som at 
spille bold med vennerne tæt på gulvet og spise måltider 
med familien ved middagsbordet. Wombat Living 
har et minimalistisk udseende, en diskret ramme og 
unikke stoffarver - og den passer ind overalt. Den fås 
i 3 størrelser og kan konfigureres til at imødekomme 
forskellige behov for  støtte gennem forskellige puder og 
en bred vifte af tilbehør. 

Det gennemtænkte design integrerer den 
vinkeljusterbare skubbebøjle med stolen. Brug 
skubbebøjlen til at hjælpe med at indstille højde- og 
vinkeljusteringen, og juster den op langs stolens 
ryg, når den ikke er i brug. Skubbehåndtag og 
skubbebøjle til montering på bagsiden af stolen fås 
som tilbehør. 

Wombat Living er udstyret med enten fire 75 mm, 
100 mm eller 125 mm hjul, hvilket gør stolen meget 
nem at manøvrere. Alle hjul er udstyret med bremser 
for at sikre en stabil forflytning ind og ud af stolen. Et 
centralt håndbetjent eller fodbetjent bremsesystem 
kan tilføjes til 100 mm hjul for nem og hurtig 
håndtering.
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Vær uafhængig
Wombat Living har en lav 
indgangshøjde, mulighed 
for at ændre den forreste 
hældning og bremser på alle 
hjul, hvilket gør det nemt for 
brugeren at foretage en stabil 
og sikker forflytning.

Højdejustering
Wombat Living tilbyder tre forskellige måder at 
udføre højdejustering på. Via pedalen, monteret 
på rammen (gasfjeder) og via udløserhåndtaget, 
der er monteret på skubbebøjlen (gasfjeder). 
Begge kan aktiveres af plejepersonalet. Endelig 
kan en elektrisk enhed aktiveres af både plejer 
og bruger.  

Lav indgangshøjde
Wombat Living kan justeres fra 
en sædehøjde på 29 cm til 70 
cm over gulvhøjde, afhængigt af 
størrelse og konfiguration. 

Mix og match
For at imødekomme forskellige 
behov fås hynderne i forskellige 
størrelser og former. 

Indbygget vækst
Wombat Living er en 
aktivitetsstol med mange 
konfigurationsmuligheder. 
Afhængigt af brugerens 
funktionsniveau kan 
stolen designes med 
standardfunktioner, der passer til 
de specifikke behov. 

Behagelig siddestilling
Standardhynderne giver 
god siddekomfort, mens de 
konturerede hynder kombinerer 
komfort med fremragende 
støtte til både sæde og ryg. 

Læn dig fremad
Med Wombat Living kan du 
læne dig fremad med op til -10° 
hældning foran. Ved at ændre 
sædets vinkel til den fremadgående 
vippeposition opfordres barnet til at 
flytte sin vægt fremad.

Den rigtige støtte
Wombat Living er en aktivitetsstol 
med individuel tilpasning, så fokus 
kan være på de daglige aktiviteter 
som læsning og læring i skolen, leg 
med vennerne og at hjælpe med i 
de daglige gøremål derhjemme.  

Egenskaber
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Grå Grå kontureretPetroleum Rød

Betræk og farver
Betrækket fås i tre farver og er åndbart og vandafvisende for ekstra komfort. Både sæde- 
og rygbetrækkene behandles for at afvise tør jord og uforudsigelig spild og stænk. Enhver 
væske, der spildes, kan tørres af, og tør jord kan let børstes af. Nu kan du leve, arbejde 
eller lege med mindre bekymring. Et vaskbart inkontinenssædebetræk fås som tilbehør.

Hvis du sætter lige så stor pris på god siddekomfort, 
som vi gør, er Wombat Living stolen noget for dig! 
Hynderne fås i forskellige størrelser og former, 
så alle behov med hensyn til kropsholdning 
tilgodeses. Hynderne giver god siddekomfort og 
fås også som konturerede hynder, der kombinerer 
komfort med fremragende støtte for både sæde og 
ryg. Hvis ekstra støtte ønskes, kan der suppleres 
med vores tilbehør. Når man sidder, handler det 
om at sidde med den rette støtte til deltagelse 
i aktiviteter og man skal sidde godt. Derfor er 
Wombat Living dit næste valg. 

En god siddestilling skal:   

• Fremme brugen af overkroppen til aktiviteter som 
håndskrift, spise og drikke

• Fremme brugen af kommunikationshjælpemidler og 
barnets taleevne

• Fremme evnen til at lege og socialisere med 
jævnaldrende 

• Reducere behovet for hjælp 

Det handler ikke kun om at sidde 

Bland og match! 
Wombat Living er en aktivitetsstol med mange konfigurationsmuligheder. Afhængigt af 
brugerens funktionsniveau kan stolen designes med standardfunktioner, der passer 
til de specifikke behov. For nogle brugere er en stol med færre tilbehørsdele og enkle 
standardfunktioner passende. Andre kan have behov for en stol med mere tilbehør og 
tekniske funktioner, som en elektrisk enhed til højdejustering. 



 Wombat Living mål

Varenr. HMI-nr.

Wombat Living med gas str. 1 (75 mm hjul, kørebøjle, antracitgråt stel) 31950121121-00 136558

Wombat Living med gas str. 2 (100 mm hjul m. CB, kørebøjle, antracitgråt stel) 31950223121-00 136561

Wombat Living med el str. 2 (100 mm hjul m. CB, kørebøjle, antracitgråt stel) 31950223411-00 136552

Wombat Living med el str. 3 (100 mm hjul m. CB, sort stel) 31950303410-00 136555
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Sådan måles brugeren 
Dette er en simpel guide til at sikre, at stolen er korrekt konfigureret til brugeren. For at 
opnå de korrekte mål er det vigtigt, at brugeren ligger på et fast underlag med hofter, knæ 
og ankler bøjet 90 grader.
 

1 2 3

300 mm 370 mm 420 mm

180–310 mm 250–380 mm 320–500 mm

280–340 mm 310–380 mm 390–475 mm

360–430 mm 395–460 mm 460–550 mm

230–610 mm 230–610 mm 330–630 mm

45 kg 45 kg 70 kg

0°–28° 0°–28° 0°–33°

−10°– 30° −10°– 30° −10°– 22°

650 mm 650 mm 650 mm

550 mm 550 mm 550 mm

18 kg 18,5 kg 23,5 kg

Gas & el Gas & el Gas & el

Sæddebredde

Sædedybde

Ryghøjde

Ryghøjde (høj ryg)

Sædehøjde*

Max. brugervægt

Rygvinkel

Sædevinkel

Stellængde

Stelbredde

Vægt

*Målt med 75 mm forhjul. Se flere mål på vores hjemmeside.
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R82 Wombat-familien 
Vi har to forskellige aktivitetsstole i Wombat-familien, så det er vigtigt at vælge den rigtige 
til dig. Vi har listet de vigtigste punkter op til hver aktivitetsstol, så du kan træffe et rigtigt 
valg, når du vælger, hvilken aktivitetsstol der passer til dig. 

Wombat Solo
Wombat Solo er udviklet for at sikre optimal 
brugeruafhængighed. Med enkelthed i tankerne, er den 
designet for at gøre det muligt for at passe ind i mange 
miljøer, så brugeren kan føle sig fuldt inkluderet.

• Justering af gasfjederhøjde

• Lav indgangshøjde med 12 cm bevægelsesområde i 
hver af de 6 kolonnepositioner 

• Aktiveringshåndtag under sædet, pedaler på rammen 
samt håndtag på skubbebøjlen til højdejustering og 
hældning af sædet

• 90° drejning af sædet aktiveres af et håndtag under 
sædet 

Wombat Living
Wombat Living er en aktivitetsstol, som sikrer optimale 
arbejdsforhold for plejepersonalet. Den ubesværede 
justering af sædeoverfladehøjden gør det muligt for 
brugeren at være aktiv under forflytninger og blive løftet 
op for at være i øjenhøjde med deres jævnaldrende.

• Justering af effekt, gas eller hydraulisk fjeder

• Lav indgangshøjde fra 29 cm til 70 cm over gulvhøjde, 
afhængigt af størrelse og konfiguration med et 
bevægelsesområde på 41 cm

• Aktiveringshåndtag på skubbebøjlen til højdejustering 
og hældning af sædet





Tilbehør
Hynder og betræk
Alle hynder leveres med betræk. Ekstra 
betræk kan bestilles. Bestillingsnøgle for 
farvevalg: Grå: XX = 28. Rød: XX = 24
Petroleum: XX = 25
OBS. Petroleum og rød hynde er ikke lagervarer 
og længere leveringstid må derfor påregnes.

Ryghynde str. 1 ................................31955031-2XX
Ryghynde str. 2 ................................31955032-2XX
Ryghynde str. 3 ............................... 31955033-2XX
Sædehynde str. 1 ............................31955021-2XX
Sædehynde str. 2 ............................31955022-2XX
Sædehynde str. 3 ........................... 31955023-2XX
Betræk ryghynde str. 1 ...................31955611-2XX
Betræk ryghynde str. 2 ...................31955612-2XX
Betræk ryghynde str. 3 ...................31955613-2XX
Betræk sædehynde str.1 ................31955621-2XX
Betræk sædehynde str.2 ................31955622-2XX
Betræk sædehynde str.3 ............... 31955623-2XX

Contour hynder og betræk
Contour hynderne fås kun i farven grå.  
Alle hynder leveres med betræk. Ekstra 
betræk kan bestilles. For ekstra betræk  
til sædehynden, vælg ovenfor. 

Contour ryghynde str. 1 ..................31955031-238
Contour ryghynde str. 2 ................. 31955032-238
Contour ryghynde str. 3 ................. 31955033-238
Contour sædehynde str. 1 ..............31955021-238
Contour sædehynde str. 2 ............. 31955022-238
Contour sædehynde str. 3 ............. 31955023-238
Betræk Contour ryghynde str.1 ......31955611-238
Betræk Contour ryghynde str.2 .... 31955612-238
Betræk Contour ryghynde str.3 .... 31955613-238

Sædehynder, inkontinens
Hynde med vaskbart betræk til inkontinente 
brugere. Alle hynder leveres med betræk. 
Ekstra betræk kan bestilles. 

Sædehynde, inkontinens: 
Str. 1 .................................................31955021-223
Str. 2 ................................................ 31955022-223
Str. 3 ................................................ 31955023-223
Contour sædehynde, inkontinens:
Str. 1 .................................................31955021-237
Str. 2 ................................................ 31955022-237
Str. 3 ................................................ 31955023-237
Inkontinensbetræk til sædehynde 
Str. 1 .................................................31955621-282
Str. 2 ................................................ 31955622-282
Str. 3 ................................................ 31955623-282

Høj ryg (ombygningkit)
Giver mulighed for en højere ryg, samt for-
udsætning for at montere Bækkenstøtter. 
Høj ryg kræver ikke anden type hynder.

Til Wombat str. 1 .................................... 3195560-1
Til Wombat str. 2 .....................................3195561-1

Løftehåndtag, sæt
For at opnå optimal arbejdsposition. Fås i 
enten opklappelig eller fast udgave.

Opklappelige løftehåndtag .......................3195145

Skubbebøjle
For at opnå optimal arbejdsposition. Fås til 
Wombat str. 3.

Skubbebøjle til str. 3 ................................. 3195147

Skubbebøjle, vinkeljusterbar
Brug også skubbebøjlen, som hjælp ved 
justering af højde og vinkel. Monteret som 
standard.

Str. 1 + 2 ..................................................3195148-1
Str. 3 ....................................................... 3195148-3

Hovedstøtte
Find den rigtige hovedstøtte i vores store 
udvalg, for at korrigere hovedets stilling. For 
yderligere information henvises til afsnittet 
om hovedstøtter under Barn/Junior på vo-
res hjemmeside.
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Rygkile
For ekstra rygstøtte.
Tykkelse i midten: 1 cm.
Tykkelse i enderne: 2 cm.
Mål angivet (Længde x Bredde).

Str. 1 (24 x 9 cm) .................................31955030-1
Str. 2 (28 x 11 cm)  ..............................31955030-2
Str. 3 (35 x 11 cm) ...............................31955030-3

Sidestøtter, faste (sæt)
For ekstra støtte og sikkerhed. Kun til 
Wombat Living 2 str. 1+2) 
Mål angivet (Højde x Dybde).

One size (15 x 11 cm) ................................3195121

Tilbehør

Sidestøtter, svingbare
Sikrer præcis positionering af truncus. For 
yderligere information henvises til afsnittet 
om siddestøtter under Barn/Junior på vores 
hjemmeside.

Bækkenstøtte, flad
For stabilisering af bækkenet. Kan kun  
monteres på Wombat med høj ryg.

Str. 1+2 .................................................3195140-61
Str. 3 .....................................................3195140-63

Bækkenstøtte med sider
Kan kun monteres på Wombat med høj ryg.

Str. 1 .....................................................3195140-64
Str. 2 .....................................................3195140-65
Str. 3 .....................................................3195140-66

Rygforlænger
For ekstra støtte af den nedre del af  
ryggen. Til Wombat str. 3. 
Mål angivet (Højde x Bredde).

Str. 3 (6 x 27 cm) .................................3195140-60

Hoftestøtter, sæt
Betræk til hoftestøtter fås separat. 
Mål angivet (Højde x Bredde).

Str. 1+2 (8 x 19 cm) ................................3195110-1
Str. 3 (10 x 25 cm)  .................................3195111-1
Plade for mindre SB ........................... 3195110-SM
Betræk str. 1+2 ....................................3195110-60
Betræk str. 3 ........................................ 3195111-60

Armlæn
Giver støtte til armene. 
Mål angivet (Højde x Bredde x Længde).

Str. 1 + 2 (6-18 x 8 x 26 cm) ................  3195112-1
Str. 1 + 2 (12-21 x 8 x 29 cm)................3195113-1
Str. 3 (6-18 x 8 x 26 cm) med dobbelt
armstøttestang .......................................    3195114
Str. 3 (6-18 x 8 x 37 cm) med dobbelt 
armstøttestang ........................................   3195115

Armlæn, Swing away
Sving armlænene væk for at lette forflytning 
til/fra stolen og gør det muligt at anvende 
stolen tæt på et bord, uden at armlænene 
er i vejen. Et kit gør det muligt at montere 
swing-away led på eksisterende armlæn.w

Kort ....................................................... 3195112-1S
Langt ..................................................... 3195113-1S
Ombygningskit .................................... 3195112-SW

Abduktionsklods
Forhindrer brugeren i at glide ned af stolen, 
samt holder benene adskilt.  
Mål angivet (Højde x Bredde x Dybde).

Str. 1 (9 x 9 x 9 cm).................................3195130-1
Str. 2 (9 x 9 x 12 cm) ............................. 3195130-2
Str. 3 (9 x 9 x 15 cm)  ............................ 3195130-3
Str. 4 (9 x 9 x 18 cm) ............................. 3195130-4
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Bord type 4, uden kant
Tonet plast. Giver støtte til armene. 
Monteres med 2 stænger. Mål angivet 
(Bredde x Dybde).

Til str. 1+2 (60 x 34 cm) ............................3195125

Veste & seler
Veste og seler sikrer god støtte og korrekt 
positionering. For yderligere information, 
henvises til afsnittet om veste og seler un-
der Barn/Junior på vores hjemmeside.

Bord type 5, uden kant
Tonet plast. Giver støtte til armene. 
Monteres med 2 stænger. Mål angivet 
(Bredde x Dybde).

Til str. 3 (60 x 46 cm) ................................3195126

Fodplade med kort indfæstningsrør
Det korte monteringsrør gør, at fodpladen 
kan komme længere op under stolen. Ekskl. 
stang til fodplade. Monteret som standard 
på Wombat Living 2 str. 1+2.

Str. 1: 31 x 19 cm (BxD) .........................3195145-1
Str. 2: 36 x 23 cm (BxD) ........................ 3185145-2

Stang til fodplade
Det korte monteringsrør gør, at fodpladen 
kan komme længere op under stolen. Ekskl. 
stang til fodplade. Monteret som standard 
på Wombat Living 2.

Str. 1 + 2: 20 cm (L) ..................................3182927
Str. 3: 28 cm (L) ......................................... 3182787

Fodplade med Standard indfæstningsrør
Det korte monteringsrør gør, at fodpladen 
kan komme længere op under stolen. 
Monteret som standard på Wombat Living 
2 str. 3.

Str. 2: 36 x 23 cm (BxD) ........................ 3195145-2
Str. 3: 41 x 24 cm (BxD) ........................ 3195145-3
Str. 4: 48 x 24 cm (BxD) ........................ 3195145-4

Fodkassekit til hel fodplade
Hjørnerne boltes fast på den eksisterende 
fodplade, og polstret monteres i kassen. 
Hjørnerne kan bruges på forskellige fodpla-
der og måler 15 cm i både dybde og højde. 
Polstret er unikt for hver størrelse fodplade, 
så det passer til den enkelte fodplades 
bredde. Muligheden for at lave en fodkasse 
kan bruges til både eksisterende og nye 
fodplader.

Fodkassekit, sæt af hjørner og polstring:
- Til Wombat fodplade str. 1 .......... 3195145-1BOX
- Til Wombat fodplade str. 2 .......... 3195145-2BOX
- Til Wombat fodplade str. 3 .......... 3195145-3BOX
Fodpladepolster: 
- Til Wombat fodplade str. 1 ...........3195145-1PAD
- Til Wombat fodplade str. 2 .......... 3195145-2PAD
- Til Wombat fodplade str. 3 .......... 3195145-3PAD
Polster til stang, one size (12 cm) ...3195145-150
Ankelsele til fodkasse, one size ......... 3195145-20

Abduktionsklods, knæ
Kan suppleres med betræk med polstring.

One size ................................................ 3195230-10
Betræk ...........................................3195430-10260

Tilbehør

Bord type 8, med kant
Ydermål: 44 x 34 cm (BxD). Kan benyttes på 
str. 1+2.

Bord type 8, med kant til str. 1+2 ....... 318976350
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Hjul med retningsstabilisator
Kun 100 mm hjul.

100 mm hjul, retningsstabilisator .... 3189592-KIT

125 mm hjul

125 mm hjul ............................................ 31890018

Beslag til håndbetjening
Monteres foran på sædet. Håndbetjeningen 
klikkes let på plads vha. en magnet. 

Beslag til håndbetjening ...........................3195541

Tipsikring

Tipsikring til 75 og 100 mm hjul ........... 31890007
Tipsikring til 125 mm hjul ................... 31890007-1

Tilbehør

Fix-lock på plade til sæde
Indeholder 2 beslag med hver to fix-lock.

Fix-lock på plade til sæde ......................... 3195710

Håndbetjent centralbremse kit

Håndbetjent centralbremsekit
til str. 1+2+3 ......................................... 31890011-3

Fodbetjent centralbremse kit
Monteres på de bagerste hjul. Til 100 mm 
hjul.

Fodbetjent centralbremse kit 
til str. 1 .................................................. 31890012-1
Fodbetjent centralbremse kit 
til str. 2+3 .............................................31890012-2

Lås for højdejustering

Lås for højdejustering til str. 1+2 .......... 31890024

Trædepedal
Hjælper med at hæve forenden op, når man 
skal have flyttet stolen over en dørtærskel 
el. lign.

Trædepedal ............................................. 31890025
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Etac A/S

+45 79 68 58 33

info@etac.dk 

www.etac.dk

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler 
og løsninger til forflytning og patienthåndtering. 

Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget 
livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

 

Hold dig orienteret om de seneste nyheder  
og produktinformationer på www.etac.dk


