
R82 Mustang
Letkørende ganghjælpemiddel  
med komfortabel støtte
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Mustang – det oplagte valg
Mustang er et ganghjælpemiddel beregnet til barnet 
med behov for ekstra støtte. Mustang kan bruges af 
f.eks. CP børn og andre med mangel på balance eller 
forringelse af motorikken. 

Mustang er hovedsagligt udviklet som et fremadvendt 
ganghjælpemiddel, men kan også bruges som et 
bagudvendt ganghjælpemiddel, selvfølgelig afhængig 
af barnets niveau og evne.

Barnet placering i midten af Mustang betyder, at den 
bliver meget letkørende og barnet kan dreje rundt om 
sin egen akse. 

Mustang leveres i 4 størrelser og er velegnet for børn 
mellem ca. 2 - 18 år. Størrelse 1 er hovedsagligt til 
indendørs brug, men kan bruges på plane/jævne 
udendørs arealer. Størrelse 2, 3 og 4 er velegnet til 
både indendørs og udendørs brug.  

Det brede tilbehørsprogram giver mulighed for at 
sikre god bækkenstabilitet og individuel tilpasning.

Mustang er designet med fokus 
på bl.a. tilgængelighed. Det U-
formede stel og kropsstøtten gør 
det let at placere barnet.

Det sammenklappelige stel er 
enkelt at folde sammen, optager 
kun lidt plads. og derved let at 
transportere.

For bedste stabilitet placeres 
barnet i midten af Mustang. Det 
er nu nemmere for barnet at gå 
og vende rundt.

Stabil og fremadlænet center-
stamme med indbygget affjedring 
stimulerer det naturlige gang-
mønster.

14 - 60 cm 37 - 125 cm max. 130 cm max. 30-80 kg

Mustang er vist med tilbehør
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Mustang Str. 1 (Gul) Str. 2 (Hvid) Str. 3 (Rød) Str. 4 (Grå)

Mustang med 4” skaterhjul, varenr. 31869011 31869025-4 - -

Mustang med 4” skaterhjul, HMI-nr. 64255 64257 - -

Mustang med 8” slimline hjul, varenr. 31869015-SL 31869024-SL 31869033-SL 31869042-SL

Mustang med 8” slimline hjul, HMI-nr. 11237 111239 111242 111245

*Mustang med 8” purhjul, varenr. - *31869024 *31869033 *31869042

*Mustang med 8” purhjul, HMI-nr. - *64257 *70319 *70320

Bredde (G) 52 cm 58 cm 65 cm 70 cm 

Bredde, indvendig stel (G1) 38 cm 45 cm 50 cm 56 cm

Længde (H) 75 cm 90 cm 100 cm 110 cm

Højde total (I) 65 cm 80 cm 105 cm 130 cm

Sædehøjde over gulv (sæde = tilbehør) 17-35 cm 33-50 cm 45-68 cm 62-84 cm

Bredde mellem håndtag (håndtag = tilbehør) 14-35 cm 14-35 cm 14-60 cm 14-60 cm

Højde fra gulv til håndtag (håndtag = tilbehør) 37-58 cm 51-71 cm 65-90 cm 81-125 cm

Vinklingsinterval, centerstamme 30° 30° 0-25° 0-25°

Venderadius 46 cm 55 cm 60 cm 65 cm

Brugerhøjde, gulv til aksil 40-65 cm 60-85 cm 70-105 cm 87-130 cm

Vægt, standard uden tilbehør 10 kg 11 kg 18 kg 19 kg

Maks. belastning  /  brugervægt 30 kg 40 kg 60 kg 80 kg

Bestilling & mål
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*Mustang med purhjul er ikke lagervare og længere leveringstid må derfor påregnes.

Mustang str. 1 med skaterhjul

Mustang str. 4 med slimline hjul

Mustang str. 4 med purhjul*

Eksempler på konfigurationer

Farver
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Mellemstykke til bryststøtte
Til at reducere afstanden, ved justering af 
bryststøtten.

11 x 5,5 cm 31869225

Bryststøtte
Til støtte af overkroppen.

Small: O* 47-64 cm 31869810
Medium: O* 67-78 cm 31869820
Large: O* 87-114 cm 31869830

O* = omkreds målt indvendigt

Halestøtte 
Hjælp til stabilisering af bækken.
Kræver montering af sæde.

Small: H 18 x 13-21 cm 31869250
Large: H 20,5 x 16,5-24,5 cm 31869255

Maveplade
Giver støtte til kontrol af bækken.

H13 x B19 cm 31869260
 

Hoftestøtte med beslag til hovedstøtte.
Kræver montering af sæde.

Small: B 18,5-25,5 cm  31869221
Large: B 25,5-32,5 cm  31869231

Hoftestøtte

Small (O*47-64, H8,5 cm)  31869610
Medium (O*67-78, H11 cm) 31869620
Large (O*87-114, H14 cm) 31869630

O* = omkreds målt indvendigt

Armstøtte med håndtag
Giver støtte til den forreste del af armen. 
Hjælper barnet med at stabilisere  
skulderåget.

Small 31869350
Large 31869355

Sæde
Giver mulighed for hvileposition, når barnet 
bliver træt. Bruges som hoftestøtte.

H17,5 x 25,5 cm 31869110
H17,5 x 30,5 cm 31869120

Betræk til bryststøtte
Til øget komfort.

Small 31869810-160
Medium 31869820-260
Large 31869820-360

Hængesæde
Giver støtte til at bære kropsvægten.

Str. 1: B18 x L24,5 cm 31869570
Str. 2: B18 x L33 cm 31869571
 

Tilbehør
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Håndbøjle/gribehåndtag
Frontbetjent håndbøjle. Bør anvendes sam-
men med armstøtte.

Small 31869360
Large 31869365

Komfortsæde
Større komfort grundet form og  
polstring. (Inkl. neoprenbetræk).

Konfortsæde small 31869115
Komfortsæde large 31869125
Løst betræk small 31869115-160
Løst betræk large 31869125-260

Underarmstøtter inkl. håndtag,  
bagudvendt og fremadvendt
Giver støtte til den forreste del af armen. 

Fremadvendt:  
- sæt str. small 31869310-1
- sæt str. medium 31869320-1
- sæt str. large 31869325-1 
Bagudvendt:  
- sæt str. small 31869330-1
- sæt str. medium 31869340-1
- sæt str. large 31869345-1

Fodskærm
Sikrer neutralt gangmønster.

Str. 1 31869410
Str. 2 31869420
Str. 3 31869430
Str. 4 31869440

Opbevaringslomme til str. 1+2

H14,5 x B13 cm  31869560

Stang for hovedstøtte
Monteres mellem hofte- og hovedstøtte

One size 31869226

Knæbeskytter

One size 31869470

Opbevaringstaske til str. 3+4 

H30 x B39,5 cm  31869565

Fodstyring
Vejledning til korrekt gangmønster.

Beskrivelse Varenr.
Str. 1: L52,5 cm 31869450
Str. 2: L60,5 cm 31869455
Str. 3: L70,5 cm 31869460
Str. 4: L80,5 cm 31869465

Ledsagerhåndtag
Giver hjælperen mulighed for at styre eller 
hjælpe med barnets bevægelser.
Til Mustang størrelse 1 og 2.

L70 cm 31869510

Tilbehør
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Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

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

Vi ønsker 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. 


